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Betreft: Financiële crisis door toedoen van corona-crisis 
 

Geachte dames/heren,

Graag wil ik uw aandacht voor het volgende. Ik, als kleine zelfstandige in de kermisbranche, wordt
ongelooflijk hard getroffen door de huidige corona-crisis en de, door de overheid genomen
maatregelen, om deze crisis te bestrijden. Door toedoen van bovengenoemde, komt mijn
onderneming in ‘zwaar weer’, met als eventueel gevolg, beëindiging van mijn onderneming en
daarmee de oudste vorm van volksvermaak. 

Zoals velen zullen weten begint ons seizoen in maart en eindigt het eind oktober. In deze
maanden moeten wij als kermisexploitant ons inkomen vergaren. Er is nu al echter sprake van
een ‘valse start’. Kermissen die reeds waren begonnen werden per omgaande gesloten, omdat er
door de genomen maatregelen niet meer dan 100 personen aanwezig mochten zijn op ons
evenement. Dit is voor ons een onwerkbare situatie. Alle nog te beginnen kermissen in maart en
april zijn afgelast of tot nader order uitgesteld. Hier staat tegenover dat de kosten voor het
aankomende kermisseizoen reeds gemaakt zijn. 

Een kleine opsomming van de door een exploitant reeds gemaakte kosten: 

·       Kosten voor onderhoud

·       Kosten voor herinvestering

·       Kosten voorraad en overige inkopen (veelal bederfelijk en/of afhankelijk van trends)

·       Vooruitbetaalde pachtgelden

·       Vooruitbetaalde stroomkosten

·       Vooruitbetaalde promotiekosten

·       Vooruitbetaalde servicekosten (gebruik water/elektra/vuilverwerking/bewaking)

·       Verzekering

·       Keuringskosten attracties (jaarlijks periodieke keuring, verplicht door de overheid)

·       APK-kosten wagenpark

·       Personeelskosten

 

Om maar niet te spreken van de lopende vaste kosten, welke onverminderd doorgaan, waar nu
geen inkomsten tegenover staan. Denk hierbij aan huisvestingskosten, aflossing hypotheken,
rente etc.

Ik luid nu dus echt de noodklok, omdat ik dit seizoen reeds als verloren kan beschouwen door de
afgelastingen van kermissen in de nabije toekomst en de onzekerheid van kermissen in de
verdere toekomst. Al jaren bevind ik mij in de hoek waar de financiële klappen vallen, maar deze



klap kan mij de das om doen, en het einde betekenen van mijn onderneming, welke al vele
generaties is voortgezet. 

Graag zou ik aanspraak maken op financiële bijstand. Als eerste op gemeentelijk niveau, daar ik
een onderneming ben, welke al jaren gevestigd is in uw gemeente. Graag verneem ik van u waar
ik aanspraak op kan maken, zoals verkondigd op de nationale televisie, zodoende mijn
onderneming te redden van de ondergang op korte termijn. Tevens verneem ik graag van welke
uitzonderingen ik gebruik kan maken, zodat mijn onderneming op korte termijn ontlast wordt van
kosten of gemeentelijke belastingen om zo het voortbestaan van mijn onderneming te
waarborgen. Bijvoorbeeld door mij vrij te stellen van gemeentelijke belastingen, zoals OZB,
Afvalstoffenheffing, Rioolheffing etc. 

Let wel, dit is een brandbrief, een noodkreet en dient met grootste prioriteit te worden benaderd. Ik
verwacht dan ook een antwoord circa voorstel, op korte termijn, om de toekomst van mijn
onderneming te kunnen waarborgen. Met mij zullen er landelijk nog vele kermisondernemers
volgen. Help ons de oudste vorm van cultuur en volksvermaak niet verloren te lagen gaan!

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Handtekening
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