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CORONAVIRUS – COVID-19 

 

Beste collega kermisexploitanten,  

 

Tot u wenden zich wederom de beide kermisbonden van Nederland. 

 

Overlijdensbericht 

Uiteraard moeten we als eerste even stil staan bij het onverwachte overlijden van Roos Denies-Ropers uit 

Stevensweert. Afgelopen zaterdagavond is zij op 67-jarige leeftijd, als eerste Nederlandse exploitante, 

overleden aan de gevolgen van het verschrikkelijke coronavirus. Aanstaande donderdag en vrijdag zal er 

op gepaste wijze afscheid van haar genomen worden waarna haar begrafenis zaterdag aan het einde van 

de ochtend zal plaatsvinden. Hierbij willen wij onze oprechte deelneming overbrengen aan al haar 

dierbaren en de wederzijdse families. Allen veel sterkte en kracht toegewenst voor de komende moeilijke 

en verdrietige tijd. 

 

Verlenging van het steunpakket 

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers/verruiming van de BBZ-uitkering) en 

uitstel van betaling Gemeentelijke Heffingen zijn maatregelen van het kabinet om ondernemers te 

steunen tijdens de Coronacrisis. Tot nu toe konden ondernemers deze aanvragen over een periode van 

drie aaneengesloten maanden, vallend in het tijdvak maart, april en mei. Als brancheorganisaties hebben 

wij verlenging aangevraagd van de reeds bestaande regelingen gezien er voorlopig nog geen duidelijkheid 

is wanneer ons kermisbedrijf weer open mag. Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid over, ook 

niet bij de Gemeenten. Het heeft onze hoogste prioriteit en zodra er meer informatie naar buiten komt 

houden wij u uiteraard via deze weg op de hoogte.  

Dit geldt uiteraard ook voor de uitkomst van de aanvraag Noodfonds, die wij hebben gedaan bij het 

Ministerie Economische Zaken en Klimaat. 

 

Protocol heropening kermis 

Eveneens wordt er achter de schermen druk gedacht, gediscussieerd en geschreven aan een protocol voor 

het moment dat de kermis wellicht weer open mag. Natuurlijk zou het wenselijk zijn om de vergunning 

van een kermis los te trekken uit het evenementenbeleid. Ook dat is iets wat onze aandacht heeft. Een 

denktank, bestaande uit exploitanten, organisatoren, attractiebouwers en leden uit de stuurgroep 

bundelen hun krachten en zijn voorzien van informatie uit andere landen, om zo diverse plannen en 

protocollen samen te kunnen stellen. Dit alles gebeurt uiteraard onder toeziend oog van beide Bonden. 

We moeten proberen dat de plannen zodanig worden samengesteld dat deze toepasbaar zijn op zo veel 

mogelijk kermissen en gebruikt kunnen worden als richtlijn voor alle gemeenten en organisatoren. Ze 



zullen worden getoetst door de RIVM, de Veiligheidsregio’s en de VGN, waarmee wij uiteraard goede 

contacten onderhouden. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat het financieel aantrekkelijk moet 

blijven met alle mogelijke exploitatie beperkingen en organisatorische bijkomende kosten.  Ook is het 

tijdsplan van indienen belangrijk, gezien een mogelijke eerdere openstelling van attracties en kermissen 

ten koste kan gaan van de reeds aangevraagde noodsteun. 

 

 

Er wordt veel gedaan, gebeld, vergaderd en overlegd en we proberen u zoveel mogelijk op de hoogte 

houden, voor zover mogelijk. 

Samen sterk en dank voor uw vertrouwen, 

 

 
Hartelijke groet, 

 
Atze J. Lubach-Koers 
Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK 
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE  
 

Jan Boots 
Directeur Nederlandse Kermisbond NKB 

 


