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CORONAVIRUS – COVID-19
Beste collega kermisexploitanten,
Tot u wenden zich de beide kermisbonden van Nederland. Het zijn uitzonderlijke tijden en die vragen
helaas om uitzonderlijke maatregelen! Alles waar we zo van houden, staat onder druk: reizen van stad
naar stad met onze attracties en het kermisfeest brengen voor jong en oud. Ongedwongen genieten van
het leven en ons volksfeest! De wereldwijde impact van het coronavirus COVID-19 raakt onze sector en
ons bedrijf in het diepst van het hart.
En juist daarom blijven de NKB en de BOVAK er voluit voor gaan. Samen door deze crisis met vereende
kracht. We klaren het samen! Dat doen we door zo goed mogelijk te informeren middels digitale
nieuwsbrieven. En door verschillende voorbeeld-brieven en mogelijke oplossingen aan te reiken teneinde
in contact te treden met verschillende instanties.
Omwille van de ongekende impact en bijzondere omstandigheden die de uitbraak van het coronavirus
met zich mee brengen, zullen naast het e-mail ledenbestand van beide bonden ook alle abonnees (ca.
2000) aangeschreven worden via de service van De Kermis Carrousel.
Hedenmiddag, direct na de live persconferentie om 17:30 uur, is het BOVAK bestuur in Skype-overleg
gegaan om te komen tot een éénduidig actieplan. Dit gebeurt geheel in samenspraak met de collega’s van
zusterorganisatie NKB. Dit zijn de komende dagen onze eerste prioriteiten om er aan bij te dragen dat de
zorgelijke situatie waar we ons nu in bevinden wellicht het hoofd kan worden geboden:


Wij adviseren alle kermisondernemers om zich de komende dagen persoonlijk te melden bij de lokale
overheid ten einde aanspraak te maken op de BBZ (bijstand voor zelfstandigen). Hiervoor hebben we een
voorbeeld brief geschreven welke met enkele kleine aanpassingen persoonlijk is te gebruiken. Deze volgt in
de loop van morgen via de mail. Aangezien de meeste gemeentehuizen momenteel gesloten zijn en er
veelal op afspraak wordt gewerkt adviseren wij om in iedere woonplaats waar meerdere exploitanten bij
elkaar wonen de krachten te bundelen.
Voor Apeldoorn zullen dat sowieso zijn Maykel de Voer en Tommy Boesveld / voor Weert zullen dat zijn
Hans van Tol en Jeffrey Dauphin / voor Bergen op Zoom zullen dat zijn Frank Vale, Peter Verwijk en Maurice
Janvier / voor Groningen zullen dat zijn Frank Melissen en ………. En zo zoeken we nog naar verschillende
personen die in een woonplaats deze ‘kar’ willen gaan trekken.



We bundelen de up-to-date informatie over welke (financiële) hulpmaatregelen er momenteel al zijn in één
overzichtelijke nieuwsbrief die we uiterlijk dinsdagavond per mail verspreiden.



Binnen enkele dagen zal er een voorbeeldbrief met argumentatie zijn waarmee ieder persoonlijk zijn
bankinstelling, verzekeraar(s), hypotheekverstrekker, belastingambtenaar kan benaderen om de urgentie
van onze financiële problemen te benadrukken en om schorsing, vertraging of coulance te verzoeken.



Maandag 16 maart zal er een persbericht verspreid worden overeenkomstig de uiting op de Facebookpagina van de BOVAK. Tevens zal er in de loop van de maandagochtend door beide bonden een televisieinterview worden gegeven bij WNL. Dit gebeurt op het, tijdelijk door de gemeente Apeldoorn beschikbaar
gestelde, parkeerterrein voor onze transporten.



Er ligt een brief klaar welke naar alle organiserende gemeenten en commerciële organisatoren verstuurd
gaat worden met vragen over vervangende data,



Uiteraard hebben we een dringend advies voor iedereen: neem alle hygiënemaatregelen die nodig en
aanbevolen zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden. Dat spreekt vanzelf.

We zijn trots op al onze betrokken leden die in deze tijd van onzekerheid hun hulp aanbieden en
inhoudelijk input leveren en wij willen hen bedanken voor hun inzet in deze uitzonderlijke periode. Wij
blijven er alles aan doen om uw vertrouwen te verdienen. Onder andere door u, indien noodzakelijk
dagelijks, op de hoogte te houden van de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen welke voor onze branche
van belang zijn.
Zorg goed voor elkaar. Zodat we straks weer samen het kermisfeest kunnen brengen door heel
Nederland. Bedankt voor jullie vertrouwen.
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