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CORONAVIRUS – COVID-19 
 
Beste collega kermisexploitanten, 

 

Tot u wenden zich wederom de beide kermisbonden van Nederland. 

 

De vele persberichten zullen u niet zijn ontgaan afgelopen avond. Aan de ene zijde zien we dat de Nederlandse 

regering links en rechts al miljoenen steun toegezegd heeft aan diverse branches; 300 miljoen aan Cultuur en 

maar liefst 650 miljoen coronasteun aan bloementelers en aardappelboeren. En wij hebben tot op heden nog 

niet eens een officiële ontvangstbevestiging vanuit het ministerie van EZ&K aangaande ons aangevraagde 

noodfonds……. 

 

Anderzijds verontrustend, als we kijken naar onze buurlanden Duitsland en België die alle (grote) 

evenementen reeds hebben verboden tot maar liefst 31 augustus a.s.! Frankrijk daarentegen tot 15 juli en 

Luxemburg tot en met 31 juli a.s. De kans dat we dit jaar helemaal niet of pas ergens in september open 

komen wordt steeds realistischer.  

 

En dat druist in tegen onze natuur. Wij als kermisexploitanten zijn gewend altijd zelf onze boontjes te doppen 

en weten overal wel een oplossing voor te vinden. Echter staan we nu voor een grote uitdaging om, zoals 

Premier Mark Rutte het aan alle bedrijfstakken opgedragen heeft, een kermis te bedenken die toepasbaar is in 

een veilige anderhalve meter samenleving. Uiteraard zullen ook wij als kermisbranche gehoor geven aan deze 

oproep. Zodat, wanneer er uiteindelijk een besluit komt dat wij ook nog lang niet open kunnen, dat 

‘kermisvieren’ en een ‘anderhalvemetersamenleving’ niet samengaan, aan kunnen tonen dat wij als branche er 

wel alles aangedaan hebben.  

 

Dank aan alle leden, exploitanten en groepen die zich middels groepsappen ingezet hebben om de meest 

creatieve oplossingen te bedenken. De belangrijkste vraag blijft echter of het financieel haalbaar is om 

uiteindelijk nog iets te kunnen verdienen? Of is ‘kermisvieren’ in een ‘anderhalvemetersamenleving’ 

onrealistisch en niet haalbaarheid? Denk ook aan de vervolgschade voor komende jaren. Als we nu verplaatsen 

uit een historische binnenstad, zal het nadien altijd lastig zijn om terug te keren! Nu hekken plaatsen rondom 

onze attracties maar mogen die later ook weer weg? Het zijn zeer lastige dilemma’s en de tijd zal het leren.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Voor nu even aandacht voor het volgende: om nog meer draagkracht te creëren bij de  ‘4veiligkermis’ - zoals 

deze al wordt genoemd - zijn een aantal exploitanten bereid om attracties op te bouwen op een terrein in 

Apeldoorn. Hierbij zullen de richtlijnen van het RVIM en het kabinet worden meegenomen. Getracht wordt 

een plan te ontwikkelen waarin wordt aangegeven hoe de kermis over het algemeen wordt geëxploiteerd 

passend in de omgeving waar deze veelal plaatsvindt.  

 

Dat door deze ‘proefkermis’ en alle uitgewerkte plannen straks overduidelijk blijkt dat de kermis en de 

anderhalve meter economie niet samen gaan zal het kabinet ook onze sector financieel moeten compenseren. 

Helemaal als het kabinet volgende week dinsdag, 21 april, besluit om de maatregelen te volgen die inmiddels 

in onze buurlanden van kracht zijn en ook onze kermissen te verbieden tot eind augustus……….. 

 

Voor nu, blijf gezond! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Jan Boots                                                                       

Directeur Nederlandse Kermisbond NKB 

 

Atze J. Lubach-Koers 

Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK 

Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE 

 
 

 


