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CORONAVIRUS – COVID-19 
Begeleidend schrijven formulier noodfonds 

URGENT BELANGRIJK URGENT BELANGRIJK URGENT 
 
Geachte exploitant, 
 
Gisteravond heeft er met spoed een zeer belangrijk overleg plaatsgevonden. Hierin is gesproken over de 
aanvraag van een noodfonds bij de centrale overheid voor alle kermisexploitanten. Dit plan is destijds ontwikkelt 
voor het noodfonds aardbeving Limburg en daarna gebruikt voor het noodfonds Bijlmerramp. Beiden zijn naar 
behoren afgewikkeld. 
Net zoals bij de horeca, gaat dit over vele miljoenen euro’s, welke onze bedrijfstak zou moeten kunnen redden 
van de ondergang. Om deze aanvraag ook maar enige kans van slagen te geven, vragen wij met klem om uw 
volledige medewerking. Bijgevoegd is dan ook een formulier, waarop u duidelijke vragen vindt, welke u geacht 
wordt volledig en naar waarheid in te vullen. 
 
Het formulier: 
Het formulier dient u geheel en naar waarheid in te vullen en is bedoeld voor alle kermisexploitanten, zowel 
leden van de kermisvakbonden, als niet-leden. Het noodfonds is dan ook bedoeld voor iedereen. Op het 
formulier wordt ook gevraagd uw omzet in te vullen van de eerste drie maanden van de exploitatie van uw 
kermisattractie(s). u kunt als referentiekader gebruik maken van uw cijfers van 2018 en 2019. Indien u een 
nieuwe attractie in de markt brengt, kunt u gebruik maken van een prognose, welke u heeft aangeleverd bij uw 
financiële instelling. Al deze informatie wordt zeer vertrouwelijk verwerkt door een geregistreerde accountant 
en als zodanig valt de informatie onder de geheimhouding en tuchtrecht. Deze informatie komt dus niet terecht 
bij de kermisvakbonden, noch bij exploitanten. Wij begrijpen uw terughoudendheid, doch willen wij met klem 
verzoeken alles naar waarheid in te vullen. Enige urgentie is wel geboden, het formulier dient voor 
maandagavond 20.00 uur ingeleverd te zijn.  
 
Waarheen met het formulier: 
Het in te vullen formulier kunt u rechtstreeks mailen naar de accountant, welke is vermeld op het formulier. 
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u desnoods ook een foto maken van het formulier en deze appen 
naar het mobiele telefoonnummer van de accountant, welke ook vermeld staat op het formulier. En als laatste 
redmiddel is er dan ook nog de post, alleen voorzien wij dat het formulier dan te laat komt. Nogmaals, en wij 
kunnen dit niet vaak genoeg benadrukken, haast is geboden, het is dus urgent!!!  
 
 
 
 
 
 
 



Het vervolg:  
Als er genoeg formulieren zijn ontvangen zal alle informatie tot een pakket worden verwerkt door de 
accountant. Er komt dus in eerste instantie geen individuele informatie terecht bij de overheid. Daarna wordt er 
een totaalpakket aangeboden bij de regering. Wanneer hier response op komt, zal een vertrouwenscommissie 
worden gevormd, samengesteld uit invloedrijke mensen, welke geen connectie hebben met individuele 
kermisexploitanten, maar al wel ervaring hebben met dergelijke procedures. Wij hopen in deze dan ook echt op 
uw vertrouwen, zodat we met z’n allen zover komen, dan zal er op worden toegezien dat elke 
kermisondernemer wordt ondersteunt, dit alles naar ratio. In een later stadium zullen wij u hierover verder 
inlichten, zodat alles voor iedereen glashelder blijft. 
Hopende op uw vlotte medewerking! 
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