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CORONAVIRUS – COVID-19
Beste collega kermisexploitanten,
Tot u wenden zich wederom de beide kermisbonden van Nederland.
Nadat onze Minister-President Rutte vanavond om 19:00 uur live op televisie de bevolking van Nederland
heeft toegesproken over de oorlog tegen de onzichtbare vijand is het voor onze bedrijfstak en daarbij de
gehele evenementenbranche overduidelijk geworden dat wij waarschijnlijk één van de laatste sectoren
zullen zijn die pas na een hele lange periode weer operationeel zullen zijn. We waren de eerste branche
die geheel platging en nu zullen wij ons met elkaar moeten focussen op een hele, hele, lange termijn van
herstel.
Dit coronavirus COVID-19 laten laat de overheid eerst beheersbaar over het land verspreiden om daarna
gelijkmatig het openbaar leven weer op gang te brengen met zo weinig mogelijk risicofactoren zodat de
bevolking ondertussen maximaal resistent is.
De laatste stand van zaken vanwege de corona-maatregelen:
• Duitsland gaat volledig op slot, verkondigde Bondskanselier Merkel maandagavond. Alleen de
grenzen met de Benelux zijn nog open.
• De buitengrenzen van de Schengenlanden gaan vanaf 12 uur dinsdagmiddag voor 30 dagen op slot
• Frankrijk voor 15 dagen in ‘lock-down’ vanaf dinsdagmiddag 12:00 uur
Onderstaand onze bijgestelde prioriteiten voor de komende dagen:
•

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 (zie bijlage) welke met enkele kleine aanpassingen persoonlijk is te gebruiken.
De aanmelding bij uw gemeente voor de BBZ is niet alleen voor bijstand maar ook om de urgentie aan te
geven richting de gemeentes en de politiek.

•

We bundelen alle up-to-date informatie over de (financiële) hulpmaatregelen in één overzichtelijke
nieuwsbrief die we uiterlijk WOENSDAGAVOND 18 maart per mail zullen verspreiden. Naar verwachting zal
in de loop van morgen de verruimde regelgeving van een drietal overheidsmaatregelen bekend worden.

•

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 en/of coulance te verzoeken.

•

Maandagavond 16 maart is er een gezamenlijk persbericht verspreid welke overeenkomstig de uiting op de
Facebook-pagina van de BOVAK is. Wij verzoeken iedereen dit persbericht ook door te sturen naar de bij
hem/haar bekende media-adressen teneinde zoveel mogelijk media-aandacht te genereren voor onze
situatie.

•

Dinsdagochtend 17 maart wordt tussen 7:00 en 9:00 uur het televisie-interview met de vertegenwoordigers
van beide bonden uitgezonden bij WNL op NPO 1.

•

Morgen dinsdag 17 maart zal er een brief verstuurd worden naar alle organiserende gemeenten en
commerciële organisatoren met vragen over vervangende data, het één op één overnemen van de
verpachting 2020 naar de nieuwe situatie in 2021 zonder tussenkomst van een verpachting maar bovenal
het dringende verzoek om alle vooruit betaalde pachtgelden en/of bijkomende kosten per ommegaande
terug te storten naar de desbetreffende exploitant ten einde deze financiële middelen in te zetten voor de
eerste primaire levensbehoeften van het gezin

•

Vandaag is er onder meer telefonisch contact geweest met de woordvoerders en beleidsmedewerkers op
het ministerie van OCW (Cultuur) en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast hebben we
rechtstreeks contact met verschillende belanghebbenden en oud-politica opgenomen om gebruik te kunnen
maken van hun netwerk richting de landelijke politiek.

Tenslotte zullen we het virus met elkaar overwinnen. Onze zelfbeperking van vandaag zal morgen levens
redden. Laten we solidair zijn. We hebben het zelf in de hand. Zorg goed voor elkaar. Zodat we over enkele
maanden weer samen het kermisfeest kunnen brengen door heel Nederland. Bedankt voor jullie
vertrouwen.
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