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1.1 VRAAG 3: Maakt uw bedrijf op dit moment of 

verwacht uw bedrijf gebruik te gaan maken van een 

of meerdere van onderstaande ondersteunende 

maatregelen vanuit de overheid? (Anders namelijk: 

open antwoord) 

 1 kermis in maart en geen vooruitzichten voor de rest van het jaar 

 4000 euro van RVO 

 Aanvraag tozo 

 Andere opties kom ik niet voor in aanmerking omdat de eisen absurd zijn. 

 Bbz aangevraagd maar nog niet toegekend 

 Bbz uitkering (3 maanden) en eenmalige bestandsbedrag 

(overheidsondersteuning) €4000 

 BMKB regeling 

 BZKB verwacht ik niks van, in maart al meerdere verzoeken aan de ING 

bank gedaan voor informatie mbt het aanvragen van een krediet.  Nog 

altijd niks vernomen. 

 De 4000 euro regeling maar daar red je geen seizoen mee ? 

 De bzz regeling 

 Echter de verruiming vd Bzb-regeling is binnen mijn gemeente heel 

moeilijk te verkrijgen. En zit nu nog te wachten op een voorschot. 

 Echter van de 1e kan ik schijnbaar door de gemeente den Bosch nog geen 

gebruik van maken! 

 Een noodfonds 

 Eenmalige 4000€ 

 Goede dag door de Corona virus is mijn inkomen nul nul nul  Heb beetje 

van overheid gekregen maar dat gaat ons totaal niet redden  Ik verdien 

me geld met circus kermis evenementen  dit heeft een grote invloed op 

mij me gezin en bedrijf 

 Hoop dat we wel verder geholpen worden want anders zien wij geen 

uitweg en zou naar 101 jaar ons bedrijf te gronden gaan 

 Hopelijk zal de overheid inzien dat onze branche recht heeft op 

compensatie uit het noodfonds zoals bij cultuur/theater musea reeds is 

toegezegd. Gebruik hiervan maken zal door de tijdsduur van levensbelang 

zijn voor zowel persoon als bedrijf. 

 Hopelijk nog staatssteun voor omzet verlies door sluiting 

 Hypotheekaflossing, 6 maanden alleen rente 

 ik ben nog in afwachting of ik aanmerking kom voor TOGS. Ik heb 

namelijk een eenmanszaak voor de sector evenementen/kermis. ik doe 

voor alle kermissen stroom aansluiten en opruimen. 

 Ik heb schijnbaar nergens recht op 

 Ik hoop dat er een betere regel komt omdat ik nu 0,0% omzet heb 

 Ik hoop op een noodfonds anders gaan we failliet 

 Ik hoop op steun van de regering anders ga ik failliet 

 inkomsten ondersteuning bbz. 

 Krediet bank. Uitstel hypotheek , lease auto opgeschoven 

 lening voor bedrijfskapitaal 

 Misschien dat ik ook nog een lening moet nemen. Verlopig kan ik me nog 

redden met tozo en eenmalige 4000,- regeling. 

 Noodloket € 4000,00 

 Omdat ik 70 jaar ben en nog steeds zelfstandig ondernemer in de verhuur 

en exploitatie van nostalgische kermisattracties ben ik te oud om in 

aanmerking te komen voor steunmaatregelen. Ik betaal overigens nog 

wel steeds inkomstenbelasting en premie zorgverz 

 RVO.nl 

 Staatssteun 
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 Tijdelijke uitkering aangevraagd 

 TOGS is aangevraagd maar wordt waarschijnlijk afgewezen IVM SBI code 

 Tozo regeling 

 TOZO regeling 

 uitstel banken 

 Uitstel hytpotheekbetaling en rentebetaling bank 

 uitstel van aflossing van banken  6 maanden opgeschort 

 Uitstel van betaling (6mnd) bestaande lening 

 Voorlopig hebben we 0,0 omzet gegenereerd en moeten we dit jaar als 

verlies jaar zien  Heb wel veel kosten gemaakt om op pad te gaan maar 

dat ben ik nu kwijt. Hoop dat we een compensatie kunnen krijgen voor de 

misgelopen schade. 

 We hebben bij de gemeente levensonderhoud aangevraagd. 

 We hebben die 4000 euro voor kosten ontvangen, weet alleen niet hoe die 

regeling heet. 

 We hebben hulp van de staat nodig. We zijn tot 1 september nu gesloten! 

 we staan met onze rug tegen de muur we kunnen helemaal niks op het 

moment en verdienen ook niks. 

 Weet ik nog niet zit te wachten op ondersteuning 

 Weet niet of ik nu de juiste heb aangevinkt, maar ik heb tegemoetkoming 

van €4000,- ontvangen. 

 Wij als kermisbedrijf hebben geen omzet 

 Wij zouden seizoen nieuw beginnen op de kermis, en onze nieuw 

gebouwde attractie zou 20 mei vanuit Italië geleverd worden. 

 Ze zouden de kermis branche moeten compenseren en het verlies 

aanvullen. 

 

1.2 VRAAG 6: Welk maatregelen heeft uw bedrijf al 

genomen om kosten te besparen? (Anders namelijk) 

  Aanvraag vergunning winterstandplaats voor zo spoedig mogelijk 

 Abonnementen stopzetten  Telefonie/internet verlagen Private lease 

proberen te ontbinden  Lease zakelijke auto opschorten  Alleen 

noodzakelijkste boodschappen doen 

 Afbetaling van auto is 6 maanden op pauze gezet 

 alle onzinnige abonnementen opgezegd 

 bedrijfs auto en een gedeelte van de bedrijfs inventaris  verkocht  in april 

om de rekeningen en investeringen die januari 2020 zijn gedaan te 

betalen om probleem te voor komen 

 Ben nog bezig met de verzekering maar ze kunne n niet garanderen dat 

het kermisbedrijf er ook zo weer in kan 

 Coulanceverziek aan mijn accountant, betreffende de maandelijkse 

factuur. Deze ook gekregen. 

 Goedkoper  stroomleverancier 

 Halvering huur (opschorten) Loods Halvering vooraanslag Gas Licht 

 Ik druk bezig met mijn verzekeraar om mijn verzekeringen naar 

bijvoorbeeld opslag te verplaatsen. Maar krijg tot nog toe geen 

medewerking ik ben vanaf maart al bezig.  Mvg Martin Meijer 

 ik en ergens anders gaan werken om te overbruggen wel op afroep 

 Ik wil gebruik maken van de  NOW regeling maar kom daar nog niet voor 

in aanmerking omdat wij seizoensbedrijf zijn en personeel is in dienst van 

maart tm oktober 

 In aanbouw zijnde oliebollenkraam stil gelegd. 

 Ingehuurde leverancierovereenkomst stopgezet Btw teruggave Debiteuren 

geïnd Oppervlakte huur loods verkleind Minder gebruik voertuig 

Abonnementen opgezegd Overtollige materialen en dergelijke verkocht 
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 Kermis bedrijf is gesloten 

 Kermis bedrijf wij zijn gesloten 

 Met betrekking tot bezuiniging op verzekeringen is momenteel alles in 

behandeling. Later meer over duidelijk 

 met verzekeringen ben ik nog bezig 

 Minder investeren 

 Niet verlengen van de wa zekering van de vrachtauto 

 Nog niet van toepassing 

 Now aangevraagd maar afgewezen ivm seizoenswerk 

 Ook privé alle overn Bondige abonnementen enz. Stop gezet 

 Opschorten verzekering kermisattracties zijn we mee bezig nationale 

Nederlanden moet nog antwoord geven 

 proberen werk te zoeken dingen te maken van materiaal wat er al is en te 

verkopen reserve en extra onderdelen verkopen 

 Regeliging getroffen met verzekering. Keuring atracties en wagens 

uitgesteld 

 Tot op heden nog niet de attractie of de vrachtwagens gedaan, midden 

mei id e keuring, daarna wordt alles geschorst of terug gezet naar 

minimale dekking. 

 totale bedrijf is stilgelegd tot nader order, deel een woning uit 

kostenbesparing, heb alle instanties gevraagd om uitgespreide betaling 

tot nader inzicht, personenwagen staat te koop, overbodige eigendommen 

worden per direct verkocht. 

 Uitstel betaling gevraagd bij leveranciers 

 Uitstel van betaling diverse deurwaarders die ik normaal altijd in maart en 

april betaal omdat dan ons seizoen weer begint en dat gaat nu niet 

 Uitstel van betaling huur bedrijfspand 

 Verzekering gebeld of de factuur aangepast kon worden aangezien ik nu 

niet meer met mijn materiaal onderweg ben en het op een vaste plek 

blijft staan wegens het noodgedwongen stil leggen van het bedrijf. 

 we zijn nog met verschillende dingen bezig. 

 Werk proberen te zoeken 

 Zijn nog bezig met de verzekering 

 

1.3 VRAAG 10: Wilt u voor onderstaande maatregelen of 

problemen aangeven of u verwacht dat uw bedrijf 

daar momenteel of op korte termijn mee wordt 

geconfronteerd? (Anders namelijk) 

 Al de kermissen zijn al tot en met 7sept zijn al door gemeentes 

geannuleerd dus tot die tijd geen omzet geen betaald werk da naar nog 5 

kermissen tot 16okt dan is het seizoen voor bij tot feb 2021 geen 

inkomen meer 

 Als de kermissen weer open mogen, zullen de bezoekers aantallen niet 

meer zijn zoals ze waren, waarschijnlijk in veel mindere mate, daar waar 

bezoekers bang zijn voor het virus op te lopen. Dus ook al zouden we 

weer open mogen, wil dit nog niet zeggen dat 

 als dit nog langer gaat duren dan 2 maanden weet ik niet hoe ik verder 

moet met mijn bedrijf  ik heb een kermisbedrijf ligt stil tot 1 september 

net als mijn verhuur van toiletwagen en  een tak met water aan en afvoer 

voorzieningen maar heb nieuwe wagens 

 als er geen steun komt vanuit de regering gaat ons bedrijf failliet. ik heb 

al mijn rekeningen van vaste lasten; verzekeringen zaak, huur twee 

loodsen. enz in de zomer periode staan. nu er totaal geen inkomen is kan 

ik straks in juni die rekeningen niet b 

 Angst voor stopzetten niet hervatten evenementen in komende jaren 
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 Dat , door seizoen arbeid wij t/m april 2021 geen omzet zullen hebben , 

vanwege de overheid ultimatum 1 september,  daar wij precies dan nog 4 

weken hebben  tot oktober , door onze grote attracties kunnen we niet 

enorme kosten gaan maken voor 1 maand denk 

 dat het hele kermis seizoen niet door gaat  mijn attractie moet gekeurd 

worden maar er komt niks binnen en de 1.50 meter samenleving dat gaat 

met mijn attractie niet dan heb ik  dan heb ik 35 % capaciteit van 

normaal 

 Dat het nog langer gaat duren dan 1 september 

 Dat we dit seizoen helemaal niet meer open kunnen 

 Dat wij dit jaar geen kermissen doen en geen inkomsten krijgen 

 diverse (rijks)instellingen bieden uitgestelde betalingen aan maar deze 

zullen t.z.t. toch voldaan dienen te worden, ik heb onmogelijk zicht 

wanneer ik weer op mag starten maar weet wel dat ik dan geconfronteerd 

word door veel achterstallige betalingen, t 

 Door de stopzetting van alle evenementen is mijn werk totaal stilgelegd.  

Inkomen nu 0,0 euro 

 eventueel komende winter geen kerstmarkt die wij elk jaar opzetten in 

heerlen en maastricht 

 Faillisement van mijn onderneming 

 Faillissement 

 Faillissementen 

 Financieel tekort binnen mijn gezin.Ook als we dit jaar helemaal niet open 

mogen.Normaal moeten we een buffer opbouwen voor het eerste 

kwartaal.Maar zonder geld ook geen buffer.Hoe moet het dan begin 2021?  

Grondstoffen weg moeten gooien ivm bederving  Tr 

 Geen flexibele krachten meer 4 man 

 Geen inkomsten 

 Geen inkomsten Bang dat je bedrijf het niet red nu 

 Geen kermissen betekent geen inkomen 

 geen omzet 

 Geen personeel geen omzet 0% 

 Geen werk geen inkomsten 

 Gemeente niet willen meewerken aan vervangende datums in 2021 

 Heb ontzettend veel angst voor het voortbestaan van ons bedrijf als er 

40/50% van ons bedrijf het niet red valt het hele bedrijf waarschijnlijk 

weg wij hebben elkaar nodig om een complete kermis te bieden.  Het is 

als een voetbalelftal je hebt alle speler 

 Het complete jaar weg is en dat ik niet meer uit de schulden kom 

 Het is gewoon zo dat het een lange periode is zonder omzet en de kosten 

wel doorgaan . 

 Het niet kunnen betalen van de vaste lasten, verzekeringen, kosten van 

onderhoud, levensbehoeften, openstaande rekeningen enz enz 

 Hoe zit het  met kermissen die je dit jaar gegund zijn en eventueel 

volgend jaar weer  gegund krijg zonder verpachting en misschien met 

lagere pachtgeld 

 Ik heb een kermisbedrijf in de wintermaanden zijn er geen kermissen, we 

moeten onze omzet grotendeels in de maanden maart tot en met oktober 

verdienen. In de wintermaanden moeten wij veel kermiscontracten 

aanbetalen, onze voertuigen laten keuren en onderh 

 Ik maak gebruik van meerdere ZZP'ers.  Voor deze mensen vallen alle 

opdrachten weg.  Verder verwachten de annuleringen/festivals die reeds 

huur hebben betaald dat ik dit deze aanbetaling doorschuif naar 2021. Dit 

zou betekenen dat in 2021 ik maar 50% van 

 Ik verwacht dat ook na 1SEPT. de kermissen en evenementen geen 

doorgang zullen ondervinden 
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 Indien open met toestemming van de regering forse omzetdaling van 

75% (geschat) wegens 1.5 meter maatregel. 

 Instorten van mentale gezondheid 

 keuringen betalingen zo wel zakelijk en prive 

 Onmogelijk om bij versoepeling in een 1,5 meter maatschappij voldoende 

omzet te genereren om de vaste en variabele kosten te kunnen dekken. 

 Ons bedrijf ligt nu volledig stil 

 Problemen met leasecontracten/aflossingen die niet kunnen worden 

uitgesteld 

 Stop zetten tot1sept 2020 

 Strengere regelgeving 

 Te lage omzet door restricties en het niet goed kunnen exploiteren van 

mijn attractie. Kermissen die anders van opzet zullen zijn, neem feesten 

 Teruglopende inkomsten als er wel weer groen licht voor 

kermissen/evenementen komt. Door opgelegde voorwaarden/regels welke 

de normale exploitatie/dagomzetten belemmeren. 

 Totaal geen inkomen en te hoge kosten 

 uitkoop en berijffeesten die geen doorgang vinden. 

 van maart tot zeker 1 september 0 omzet alles afgelast 

 veranderen van de huidige kermismarkt hoe dat we hem konden voor 

Covid-19 

 Verlenging van de maatregelen omtrent Covid -19 

 Volgend jaar ook angstige mensen op kermis 

 voor dit jaar 2020 hadden we een mooie route konden we onze eigen 

kermissen vullen met collega exploitanten zodat we een mooie kermis 

konden neerzetten ,nu is het afwachten of alle exploitanten dit overleven 

en of we in 2021 weer een volwaardige kermis ne 

 Waarschijnlijk diverse evenementen voor altijd gestopt, ook na deze 

crisis. Als ze de kermissen die nu vervallen zijn volgend jaar willen 

hervatten met opstelling dit jaar, ook voor volgend jaar grote problemen 

bij het pachten kermissen ivm nieuwe zaak di 

 Wij als kermisbedrijf hebben helemaal geen inkomsten meer. 

 

1.4 VRAAG 12: Hebt u suggesties hoe zij u beter van 

dienst kunnen zijn? 

 Concrete toezeggingen waarmee ik dit jaar kan overbruggen tot en met 

april 2021 als het nieuwe kermisseizoen weer zal beginnen. Het bedrijf en 

materiaal is mijn pensioen waar ik al meer dan 40 jaar hard voor werk. 

Men mag mij ook saneren voor een bedrag w 

 Dat onze branche in aanmerking komt, voor een noodfonds.   Want ons 

seizoen op de kermis eindigt al in oktober. 

 Eerlijkheid en transparantie zou fijn zijn 

 Iets meer helderheid naar de exploitanten toe zou fijn zijn 

 ik begrijp heel goed dat de overheid en het kabinet heel druk zijn om 

zoveel tot alles proberen te regelen etc, maar het is verstandiger om niet 

dingen beloven aan ondernemers die jullie niet waar kunnen maken 

uiteindelijk.  ik vind dat het eigenlijk onbe 

 Ik krijg geen enkele informatie welke steun ik voor in aanmerking kan 

komen . Ik krijg geen informatie over volgende jaren over de 

evenementen. Kortom ik weet niks 

 In iedergeval even een mailtje met de stand van zaken of de plannen 

 Meer communicatie, transparantie en openheid van zaken! Via de mail en 

niet via whatsapp groepjes, facebook en de media. We vernemen via de 

media activiteiten georganiseerd door de bonden en/of stuurgroepen waar 

we zelf nog niet eens van op de hoogte zijn 
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 Meer contact en eerder contact op nemen met ministers 

 Meer duidelijkheid over indien tzt nodig, meer tegemoetkoming(en). heel 

veel collega's zitten ook met veel onzekerheden thuis en dit zonder 

inkomen. Er gaan, als het zo doorgaat, veel bedrijven in mijn branche 

"omvallen". Dit is zonde want dit is levenswe 

 Meer info 

 Meer informatie 

 Meer informatie over wat wij kunnen doen en meer transparantie over 

wat de bonden nu doen 

 Meer van uit de overheid.  We weten niet hoe we het jaar moeten door 

komen om dat alle kermissen tot en met 1 september zijn afgelast  Wij 

hebben dan geen inkomen dus zullen zeker in de problemen komen 

financieel Aangezien wij het in de zomer moeten verdi 

 Ook met de kleine ondernemers in overleg 

 te weinig infomatsie . 

 Veel meer informatie  Een spreek persoon tegenover de overheid en 

media  Vanuit verschillende stuurgroepen komt verschillende informatie. 

 Veel onduidelijkheid over de 1.50 meter samenleving, er werd gevraagd 

om een plan van aanpak te maken hoe te kunnen exploiteren met de 

1,50m regeling, er is om die reden een complete proefkermis opgebouwd 

in Apeldoorn om te kijken hoe het wel kan of juist 

 We mogen niks meer dus 

 we weten niks . er word wel gecommuniceerd maar naar mijn mening te 

weinig.  en echt een noodzakelijk potje komen. 

 we woorden niet gehoord, of genoemd.   Wij kermis ondernemers gaan 

het heel heel moeilijk krijgen. We zitten tot volgend jaar maart-april 

zonder inkomsten van de kermis. wij hebben steun nodig van de staat- 

noodfonds.  er zijn 1000+ kermis ondernemingen. 

 

1.5 VRAAG 22: Wilt u nog iets kwijt over wat de Corona-

crisis betekent voor uw onderneming en/of heeft u 

ideeën of suggesties waarmee u als ondernemer nu 

geholpen zou zijn? 

 20 procent van de omzet minimaal nodig om de kosten 2020 te dekken 

 99999997 

 Aangezien de kermissen stil zijn gelegd voor ruime tijd wordt het voor een 

hoop Ondernemers lastig aangezien veel kosten gewoon doorgaan. Dus 

wellicht kunnen gemeenten meedenken om volgend seizoen de pacht 

eens over te slaan. Tevens is staatssteun hard no 

 aanspraak op de noodfonds, dat zou helpen 

 Afschaffing 1.5 meter maatregel. Om de schade van dit jaar in te halen, 

geen pachtgelden voor de kermissen in 2021. Buiten het noodfondssteun. 

 alle nu uitgestelde rijksvorderingen niet vorderen i.v.m. deze situatie, 

want uitstel is geen afstel en brengt in de toekomst alleen nog meer 

ellende. Ik heb geen problemen met belastingen indien ik dan ook 

inkomen heb....het rijk ''gijzelt'' mijn onderne 

 alleen financieel 

 Allereerst de gezondheid gaat boven alles. Onze branche als cultureel 

erfgoed bestempelen en financiële hulp 

 Als de kermissen geen doorgang vinden en er geen inkomen is ga ik 

failliet  En is mijn onderneming van 6 generaties oud door deze crisis 

omzeep geholpen.  Ik/wij hebben zeker financiële steun nodig van de 

overheid 

 Als de overheid ons niet helpt met geld gaat ons bedrijf ( en dat van mijn 

kinderen ) zeker ten onder ! We liggen hier regelmatig wakker van alle 
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kosten lopen door we hebben letterlijk alles in onze zaak gestopt dus we 

hebben nooit verre reizen gemaakt ov 

 Als er een café of restaurant stopt door pensioen of faillissement komt in 

het zelfde pand vaak weer een café of restaurant voor terug.  Een kermis 

onderneming is schijnbaar niet zo interessant om te beginnen voor 

mensen van buitenaf. Als de kermisbranche 

 Als er geen goed noodpakket komt zal mij familie bedrijf failliet gaan 

 Als er geen hulp komt voor onze branche is de branche op sterven na 

dood 

 Als er geen hulp pakket komt berekent dat het einde van mij familie 

bedrjjd 

 Als er niet gauw iets voor ons bedrijf wordt gedaan, dan zullen hier ook 

bedrijven kapot aan gaan. De overheid zou ook eens wat meer aandacht 

kunnen besteden aan de kermisbranch! Ook wij zijn een deel van de 

samenleving 

 Als het gelang duur einde van mij bedrijf zonder financiële steun 

 Als ik niet geholpen word dan word dit het einde van een bedrijf dat al 3 

generaties actief is in de ze branche en dat zou toch wel heel erg zijn dit 

is ons leven we weten niet beter 

 Als ik niet geholpen wordt betekent dat ik met mij gezin alles kwijt ben 

 Als onze branche de crisis niet te boven komt houdt dat automatisch ook 

in dat al onze attracties onverkoopbaar zullen zijn en dus van geen enkele 

waarde omdat in het buitenland dezelfde  problemen spelen en de 

exploitanten in een zelfde pakket als wij zi 

 Als we geen financiële steun krijgen zullen we failliet gaan 

 Als we niet door de staat geholpen worden redden we het niet 

 Als wij kermisexploitanten niet wordt geholpen door de overheid is het 

game over voor ons allemaal 

 als wij stil met ons kermisbedrijf staan tot september hebben we geld 

nodig om dit door te komen 

 Bedrijfstak ligt stil, geen inkomsten, verzoek bij min. EZ om Noodfonds . 

Bedrijf is niet geschikt voor de 1,5 meter regel. 

 betekent heel veel voor mijn bedrijf ik heb hoop geinvesteerd in mijn 

bedrijf en nu we niet open kunnen komt er niks binnen en mijn geld zit in 

mijn bedrijf als we gewoon open konen is er niks aan de hand maar nu 

komt er niks binnen dus ziet het er niet g 

 Compensatie regeling overheid 

 Compensatie van de staat 

 Corona crisis brengt de genade slag. Doordat ons bedrijf ( kermis) niet 

kan afhalen of bezorgen zijn we totaal kansloos in deze situatie. Het is 

een beroep wat totaal is stil gelegd. Het enige wat ik op dit moment kan 

bedenken naar talloze ideeën te hebbe 

 Corona crisis is voor ons bedrijf heel Schadelijk alles staat sinds 15  maart 

stil geen inkomsten wel hadden wij geinvesteerd in nieuw materiaal. Als 

er niets gebeurd ziet het er niet goed uit voor ons. Te hoge kosten loods , 

verzekeringen en andere koste 

 Corona is de doodsteek voor ons bedrijf  Een vergunnig voor onze 

winterstandplaats vanaf mei t/m jan voor verkoop van 

churros/wafels/oliebollen 

 Covid-19 zal het einde betekenen van mijn onderneming en alles waar ik 

al 11 jaar voor werk.  Ik ben geneigd om te zeggen, meer testen, mensen 

die positief zijn quarantaine, meer PBM's voor de normale burger. Maar 

gezien de koers die de regering vaart gel 

 dat er een potje voor ons komt ook wij hebben 3 kinderen te voeden    en 

ook hun hebben geen toekomst zo . 

 Dat er snel overheidssteun komt 
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 Dat het een financiële ramp is en dat we onder een enorme stress leven 

wat zijn weerslag heeft op ons leven en functioneren 

 Dat het je geestelijk en lichamelijk sloopt  Omdat je de grond onder je 

voeten weg voelt glijden, en er geen regie over hebt Zodat je een 

vreemde van jezelf bent omdat je al vanaf hele jonge leeftijd gewent bent 

om altijd aan het werk te zijn en om zeker 

 Dat kermissen weer open mogen! En de 1,5 meter afstand is niet te doen 

op de kermissen 

 Dat we elke maand kosten hebben en we er nergens mee tergend kunnen 

 Dat we hopelijk snel open kunnen 

 dat we weer open kunnen met onze oliebollen/churros/wafel kraam 

 dat we weer zo snel mogelijk kunnen beginnen 

 Dat ze de kermis serieus nemen ook de banken dat doen ze niet 

 De  Corona crisis betekent voor ons dat we medio maart moesten 

sluiten/afbreken ,daar hebben alle kermisexploitanten gelijk gehoor aan 

gegeven. Wij zitten nu dus thuis, ons bedrijf is stilgezet door de overheid 

en mogen wij niet open tot 1 september en mi 

 De Corona crisis betekend voor mij dat ik vanaf maart tot zeker 1 

september 2020.      NUL inkomen heb, alle kosten zoals hypotheek , 

aflossingen , verzekeringen, keuringen enz enz , en nog te verwachten 

belasting aanslagen gaan gewoon door, de steun die 

 De Corona crisis betekent zonder noodsteun het einde van mijn en het 

kermisbedrijf  De brandtransport verzekering van de attracties zijn hoog 

en premie word normaal begin juli betaald, dat gaat een groot probleem 

worden want er is geen cashflow en dan is 

 De Corona crisis heeft ons kermisbedrijf helemaal stilgelegd daardoor 

hebben wij geen inkomsten en hebben wel onze kosten aan huur voor 

opslag onderhoud/keuring wagenpark en onderhoud/keuringen attractie, 

verzekeringen en levensonderhoud. Ons bedrijf zal 

 de corona crisis is een regelrechte ramp voor mijn bedrijf. zonder extra 

steun van de overheid kan ik mijn deuren sluiten   het is niet alleen dit 

jaar maar ook voor de toekomst zie ik grote problemen. de 

overheid/gemeenten zouden ook dan coulant moeten z 

 De Corona crisis raakt onze bedrijfstak erg hard doordat alle kosten voor 

het seizoen gewoon doorlopen en we geen inkomsten hebben daarbij 

komt dat we de wintermaanden leven van de opgebouwde buffer van de 

zomermaanden die we nu ook missen ben erg bang da 

 De corona-crisis betekent voor mij dat ik  100% inkomsten mis en dat is 

een ramp ik zou al geholpen zijn als er steun vanuit de overheid zou 

kunnen komen voor de lopende kosten zoals wegenbelasting 

verzekerringen wat onderhoud huur loods en levens onderho 

 De corona-crisis kan, als wij geen hulp krijgen,voor grote problemen 

zorgen in ons kermisbedrijf. Wij zijn een volksvermaak en horen bij de 

Nederlandse cultuur met een geschiedenis  Die bijna 1000 jaar terug 

gaat.  Wij zijn een bedrijfstak dat nog nooit o 

 De Corona-crisis zal de doodsklap van de kermis zijn zonder hulp van de 

overheid en dergelijke, We brengen al generaties lang vreugde en plezier 

naar de Nederlandse en ook Europese bevolking  Laat die niet verloren 

gaan help ons!!! 

 De coronacrisis heeft een grote impact op mijn onderneming in negatieve 

zin en maak mij echt zorgen als er vanuit de regering niet nog geld word 

uitgekeerd zoals ook voor kermisexploitatanten in omringende landen. 

 De coronacrisis is voor onze onderneming een zware tegenslag die wij 

zonder ondersteuning van de overheid niet te boven zullen komen . 

 De crisis betekend omzet volledig weggevallen. Extra financiële steun is 

nu noodzaak. De huidige steun van 4000,00 en 3mnd Bbz, is niet 

voldoende om deze crisis te overleven. 
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 De crisis heeft voor mijn gezin ontzettend grote impact natuurlijk op de 

eerste plaats omdat we ons druk maken over onze gezondheid met name 

omdat wij in ons gezin personen hebben met een risico factor.  Maar ook 

financieel komt het wel goed gaan we het r 

 De crisis is voor de kermis en voor de gehele evenementen en cultuur 

branche een regelrechte financiële ramp. Er moet vanuit de overheidszijde 

op heel kort termijn, een extra financiële ondersteuning gaan komen, om 

de onkosten die wij nu maken ( zoals ver 

 De eenmalige steun van €4000,- is niet voldoende om tot 1 september te 

overbruggen want als seizoensgebonden bedrijf moeten wij het ook voor 

de wintermaanden verdienen. 

 De kermisbranche wordt zeer zwaar getroffen door de Corona-crisis, de 

huidige maatregelen belemmeren ons om enige vorm van omzet te 

genereren tot tenminste 1 september. Nadeel aan deze regeling is dat ons 

seizoen voor 80% voorbij is op dat moment, dit hou 

 DE NOW regeling moet ook in de winterperiode doorgezet worden. En er 

moet een steunpakket komen met het oog op de winter. 

 De onderneming staat stil.  Met een financiële ondersteuning  van de 

overheid wordt onze toekomst gewaarborgd . 

 De totale omzet is volledig weg gevallen vanaf januari al. Geen cash flow 

meer, maar nog wel openstaande rekeningen, aflossingen en vaste lasten. 

De huidige tegemoed komingen dekken dit niet. 

 De vrees en angst om alles te verliezen is groot !!! Enkel door financiële 

ondersteuning hebben we een kans dit drama te doorkomen 

 Deze crisis heeft het effect van een steen in het water, nu is het een grote 

plons en de rimpels/effecten zullen nog vele jaren gevolgen hebben. De 

kermis moet blijven bestaan voor de mensen hun ontspanning en plezier 

te blijven beleven, zoals al zo een l 

 Deze crisis is een doodsteek voor onze branche. We hebben helemaal 

geen inkomsten om dit jaar alle rekeningen te betalen die gewoon door 

gaan. Een noodfonds zou ons dit jaar helpen om de kosten te dekken en 

niet failliet te gaan. 

 deze vraag is heel moeilijk om te beantwoorden, omdat we gewoon niet 

weten wanneer dit over is.ik ben van mening dat zolang er geen vaccin is, 

dat er ook geen evenementen en geen kermis mogelijk is. de 1.5 meter 

verhaal is geen haalbaar iets in onze secto 

 Directe stop, en zo zeker geen inkomsten tot en met augustus. Met alle 

gevolgen van dien. Verschillende bedrijfskosten gaan gewoon door 

waardoor het niet lang vol te houden is. Na het seizoen is er weer een 

winterstop voor ons waarop we ons moeten voorber 

 Dit al eerder aangegeven bij een vorige vraag. Onze gehele branche heeft 

nog nooit steun, laat staan hulp gevraagd. In deze branche zitten mensen 

die keihard werken voor hun geld en voor het bedrijf! Deze branche is het 

oudste vak en cultuur wat er is en 

 Dit heeft nog nooit iemand meegemaakt. Dit is een zeer onzekere zaak. 

Er heerst veel angst voor de toekomst. De prognose is dat dit minstens 

nog twee jaar duurt. Wij willen niet failliet gaan, maar kunnen zonder 

steun dit niet overleven. 

 Dit is een zeer slechte zaak ons bedrijf gaat op deze manier kapot zonder 

financiële hulp van de overheid 

 Door aflassingen van alle kermissen tot op dit moment 1 september 2020, 

mis ik omzet van de organisatie van kermissen, het leveren van stroom 

op kermissen door middel van mijn stroomaggregaten en het exploiteren 

van een krachtmeter automaat op kermissen. 

 door besluit overheid is omzet van bedrijf 0 . heb zelf totaal geen schuld 

aan dit gebeuren . als overheid besluit om het hele seizoen af te gelasten 
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mogen ze wel vergoeding geven van 40- 50.000 euro per bedrijf  als er 

niks wordt gegeven  misschien wel 5 

 Door de Corona crisis kunnen wij rekeningen niet meer betaald worden. 

Het geld dat er was opgebouwd is in vernieuwing van de zaken gestoken, 

waardoor er geen buffer is. Mochten wij tot 1 september niet open kunnen 

en geen overheidssteun krijgen verwacht i 

 door de corona staan wij nu thuis geen kermissen geen inkomsten ,geen 

vertier voor jong en oud ,we hebben ook een maatschappelijke  en 

uitgaansfunctie voor de jeugd onder de 18  en daarboven 

 Door de corona-crisis ligt mijn bedrijf zoals bij alle anderen in de 

kermisbranche stil.Vanwege de stop op evenementen tot 1 september zal 

de gekregen compensatie niet toereikend zijn om alle kosten te kunnen 

betalen.Ik denk dat financiële ondersteuning , 

 Door de corona-crisis staat ons bedrijf volledig stil en daarom hebben wij 

financiele hulp nodig om te kunnen overleven. Ook is onze financiele 

buffer op na de winterstop en hebben wij ook geld nodig voor ons 

levensonderhoud. 

 Door een noodfonds voor onze branche zou ons van een ondergang 

kunnen redden 

 Door geen inkomsten door corona-crisis zouden wij graag in aanmerking 

willen komen voor het noodfonds .om faillissement te voor komen . 

 Door steun of iets nu heb ik geen omzet 

 Doordat we in de maanden jan, feb en maart het onderhoud en 

investeringen doen, zijn onze reserves op en hebben we geen omzet 

daartegenover. Andere bedrijven zijn weleens waar nu ook dicht maar 

kunnen straks wel weer omzet draaien, zodra ze open mogen.  Z 

 doorgang kermissen 

 Duidelijke richtlijnen voor een protocol waarbij gezien kan worden of er 

met lichte versoepeling van de maatregelingen toch mogelijkheden zijn 

om open te kunnen. 

 Duidelijkheid en geld 

 Duidelijkheid en verlenging van de overheid steun 

 Duidelijkheid vanuit de overheid. Een datum over wanneer we open is 

cruciaal. Dan is er een vast punt, zodat je als bedrijf weet hoe lang je 

moet overbruggen. Ook valt op deze manier regelingen te treffen met 

debiteuren. Maar dit scenario is hoogst onwaar 

 Een compensatie en een zekerheid wanneer we weer open kunnen 

 Een Financiële gift om deze tijd door te komen. 

 Een financiële tegemoetkoming. 

 Een goede financiële ondersteuning kan ons bedrijf redden Mvg egbert 

werkman 

 Een hoger bedrag aan overheids steun net als in de ons omringende 

landen zoals Duitsland en België.  En voor minimaal de maanden dat wij 

gedwongen thuis zitten door de overheidsmaatregelen. Maar ook daarna 

omdat er nu al i.v.m de coronacrisis kermissen in 

 Een onzekere tijd , en ik hoop op steun vanuit de overheid in de zin van 

dat ik mijn gezin kan onderhouden en mijn bedrijf kan redden plus dat 

mijn beroep (leven) kermisexploitant  lijft bestaan 

 Een ramp 

 Een steunpakket als maatwerk vanuit de overheid. Het kan niet zo zijn 

dat iemand met 3 achtbanen hetzelfde geld krijgt als iemand met een 

suikerspinkraam. Goed overhandigen wat iemand denkt nodig te zijn om 

dit te kunnen overleven 

 Een toereikende financiele tegemoetkoming. Of naar waarde uit kopen. 

 een tozo tot volgend jaar maart en een vergoeding voor alle door lopende 

kosten voor de zaak 
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 Elke exploitant zou geholpen zijn met een dagelijkse vergoeding van € 

200,00 per huishouden om op deze manier de standaard vaste lasten en 

levensonderhoud te kunnen bekostigen 

 En overheidsteun 

 Er moet snel zekerheid komen voor de toekomst. Eventuele 

saneringsregelingen bij niet levensvatbare bedrijfsvoering door Corona 

 Er moet toch een steunfonds komen ! We hebben nu nul komma nul 

inkomen omdat er niks kan door gaan 

 Er zou een regeling moeten komen dat iedere ondernemer deze crisis 

overleefd en genoegen moet nemen om de kosten die hij heeft 

(gemaakt)vergoed krijgt en hij normaal kan overleven om volgend 

seizoen weer fris te kunnen starten.  En niet ten onder gaat zoa 

 Extra financiële overheidssteun 

 extra financiële steun om dit te overleven 

 Extra steun vanuit de overheid 

 Financiële aanvulling in zowel bedrijfskosten als levensonderhoud 

 financiele malaise voor de gehele kermisbranche . financiele steun van de 

overheid. de corona crisis is bij ons niet beperkt tot 1 september . de 

gemeentes en verenigingen die na 1september kermis e.d. gepland 

hebben gaan /hebben deze ook al afgelast omda 

 Financiële ondersteuning 

 Financiële ondersteuning in deze crisistijd 

 Financiële steun 

 Financiële steun hebben we nodig 

 financiele steun noodzakelijk  anders einde bedrijf 

 Financiële Steun van de overheid door de carona crisis nu geen inkomsten 

 Geen hulp betekend einde bedrijf. 

 geen hulp dan gaat het kermisbedrijf naar de knoppen 

 Geen inkomen en betalingsachterstanden zou graag financiële steun 

willen hebben voor mijn bedrijf te redden 

 Geen inkomsten en de kosten die wij moeten betalen  is voor niemand vol 

te houden 

 Geen omzet geen geld wel alle kosten en financiering leningen gekochte 

voorraad vaste lasten gaan gewoon door en deze zijn allen gebaseerd op 

voorheen behaalde resultaten zonder enige steun van derden of overheid 

 Geld 

 Geld krijgen daar zijn we mee geholpen 

 Geld om te overleven en de betalingen te doen tot maart 2021 

 Gezondheid staat voorop daar heb ik respect voor maar helaas houd dat 

in dat ons werk maar tevens ook ons leven en onze cultuur compleet stop 

word gezet en dat terwijl wij exploitanten al juist uit de winter periode 

komen waarin wij geen inkomen genereren 

 Graag meer ondersteuning 

 Graag willen wij steun ontvangen. Indien dit niet gebeurd zijn wij bang 

dat ons bedrijf deze corona-crisis niet overleefd. De Tozo uitkering die ons 

nu uitgekeerd gaat worden is totaal niet toereikend om de vaste lasten 

mee te dekken.  Het is een druppel 

 Grote ramp voor ons allen !!! Directe en gerichte hulp zou van pas komen. 

 Heb een financiering lopen En ook voorraden  snoep, dat we straks niet 

meer kunnen gebruiken 

 heb een hoop zelf kunnen regelen heb nu nog 8000 aan rekeningen die ik 

nog moet betalen en dat ga ik proberen via de tozo regeling te kunnen 

halen dan komen wij met krap zitten wel deze zomer door maar liever 

geen lening dan moeten we het volgend jaar wee 

 Heb financiële steun nodig voor alle lopende kosten anders gaan we het 

niet redden 
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 Het betekend heel veel voor de onderneming maar ook persoonlijk je 

oefent dit beroep uit omdat het een familie bedrijf is en omdat het in je 

hart en bloed zit en zoiets wil en kan je niet kwijtraken elke dorpen en 

steden heeft een kermis nodig dus er zou 

 Het betekent het einde van mijn bedrijf door de corona crisis ,als ik geen 

steun krijg uit het noodfonds  dan gaat mijn bedrijf failliet,en krijg ik grote 

financiële problemen. 

 Het betekent voor ons een financiele strop en we zouden extreem veel 

geholpen zijn met een noodfonds/steunpakket van de overheid 

 Het gemiste inkomen zou en moet gecompenseerd worden 

 Het geven van financiele steun daar deze crisis de seizoensgebonden 

recreatiesector keihard treft!! 

 Het heeft een emotionele en financiele impact op ons bedrijf mede door 

de grote onzekerheid die dit teweeg brengt. Kermissen een in- en uitgang 

maken. Een routing op het kermisterrein maken. Stickers op de attracties 

om afstand van elkaar te bewaren. 

 Het hele zomerseizoen is afgelast. De wintermaanden kunnen dit niet 

opvangen. 

 Het is een drama, zowel op financieel als persoonlijk vlak. Mijn 

onderneming zal geholpen worden met overheidssteun, een Noodfonds, 

extra steunmaatregelen etc. En het liefst wil ik mijn onderneming en de 

gehele kermisbranche op de traditionele wijze weer 

 het is gewoon een groot probleem er is prive geld nodig om alles te 

kunnen betalen en ook zakelijk want alles loopt door verz belastingen enz  

en er is nog geen eind in zicht van de crisis! 

 Het is voor ons zeer moeilijk om te overleven zo er is namelijk geen 

inkomsten dus wordt het heel moeilijk om aan je verplichtingen te 

voldoen. Het zou enorm helpen als wij een tegemoetkoming van de 

overheid zouden kunnen krijgen. 

 Het raakt mij zeer diep op financieel gebied maar ook emotioneel. De 

kermis is buiten je werk om ook je leven. Daar draait je leven om en 

ineens staat alles stil.  Tot 1 sept mogen wij niet ondernemen dat staat 

vast, maar ik hoop dat wij daarna zo snel mo 

 Het seizoen is afgeschreven dit houd in dat wij vanaf oktober 2019 tm (als 

alles weer open mag) 26-04-2021! Geen inkomsten hebben. Door vele 

oneerlijke regeltjes komen wij niet  in aanmerking voor de eenmalige 

4000€. En hebben wij alleen recht op tozo. 3x 

 Het word een probleem voor mij, ik ben 72 jaar,geen pensioen op 

gebouwd, dus ik moet leven van mijn AOW,en dat gaat niet, heb ik daar 

mijn hele leven voor gewerkt? U kan bijmijn boekhouder informeren wat 

ik nog verdien. 

 Het zal wenselijk zijn als de overheid de kosten van onze branche zal 

overnemen.            En dus daar bij kijkt naar elke ondernemer in onze 

branche op zich want dat is voor elke ondernemer anders. En dat zal een 

heleboel zorgen voor ons weg nemen. 

 Het zou fijn zijn als er voor onze branche ook een noodfonds komt. Ikzelf 

heb een jong bedrijf en geen grote buffer dus dit is een hele grote 

financiële klap en zonder steun gaat mijn bedrijf dit niet overleven ben ik 

bang. 

 Het zou fijn zijn als gemeentes soepeler omgingen in het verstrekken van 

vergunningen als ondernemers op een andere manier  in hun 

levensbehoeften willen voldoen zonder hun hand op te houden. Als ze b.v. 

een oliebollen/ ijs of andere verkoopwagen willen n 

 Hoop dat we goed geholpen worden anders gaat ons mooie bedrijf naar 

de knopen ??help ons aub 

 Hoop dat we hulp krijgen 
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 Hoop dat wij ook gehoord en geholpen worden anders zie ik het somber in 

voor vele Kermisexplotante   Wij zijn normaal gesproken een gezond 

goedlopend seizoen bedrijf die toch het hele jaar rond kunnen komen van 

ons bedrijf en dat gaat nu niet meer  Help o 

 Hopen dat we door de overheid geholpen worden en gehoord 

 Hopen dat we zo snel mogelijk weer kunnen draaien en hoop op steun 

van de overheid en dat ons bedrijf serieus genomen wordt en eindelijk 

eens een keer als cultureel erfgoed gezien gaat worden 

 Hulp door de staat 

 Ik ben ik een jongen ondernemer vader van 2 kinderen die in een 

onzekere tijd leeft Heb altijd hard gewerkt voor mijn geld en nooit steun 

gevraagd van niemand maar op het moment zit ik in zwaar weer door de 

Corona crisis ik heb geen inkomsten en mijn bedr 

 Ik ben voornamelijk bang dat het kermisbedrijf wat wij al jaren mee 

exploiteren hiermee ten onder kan gaan. 

 Ik denk voor het gehele aankomend jaar geen omzet te genereren dus 

ook geen winst te maken,maar wel kosten . Het zal heel fijn zijn dat we 

de betaalde belastingen van 2019 als compensatie krijgen omdat we geen 

omzet hebben van 2020. Het is niet genoeg maa 

 Ik heb een gezond bedrijf maar een jaar lang zonder inkomsten zal een 

probleem worden 

 Ik heb een goed lopend kermis bedrijf met een volle kermis agenda een 

gedeelte daar van heb ik in 2016 over gedaan aan mijn oudste zoon(27)in 

2019 nog een gedeelte aan mijn dochter (22) en stuk gereserveerd voor 

mijn jongste zoon(16) zo als wij het ook in 

 Ik heb vernomen dat kermisexploitante uit zwitserland van de overheid 

20% van de omzet uit 2019 vergoed krijgen. Dit zou voor ons ook een 

mooie regeling zijn om te overbruggen en zodoende de lopende kosten en 

in het levensonderhoud te kunnen voldoen. 

 Ik hoop dat de overheid ons helpt want wij circus kermis hebben nul nul 

Inkomen en kennen niks anders dan onze branc  uitvoeren 

 Ik hoop dat het kermisbedrijf geholpen gaat worden zodat dit stukje 

cultuur niet verloren gaat en mijn kinderen en kleinkinderener nog mee 

door kunnen gaan 

 Ik hoop dat we steun krijgen van overheid omdat we totaal nul inkomen 

hebben en zoveel kosten hebben van circustenten tribunes en attracties 

 Ik hoop dat we wel ondersteuning krijgen want het zou toch heel erg 

verschrikkelijk zijn als zo mooi bedrijf als kermis het oudste volksvermaak 

zou verdwijnen het is niet alleen een bedrijf maar ook ons leven 

 Ik hoop op zeer snelle hulp vanuit de overheid anders komt het voor mij 

en mijn collega’s niet goed.Nooit eerder heb ik om hulp gevraagd en of 

geacht ooit hulp nodig te hebben maar nu het vliegwiel is stil gevallen is 

hulp de enigste kans om met de branch 

 Ik nu helemaal geen inkomen,en nirmaal bouw je ook een buffer op voor 

de wintermaanden. Dat alkes gaat nu niet door. Er moet financiële hulp 

komen. 

 Ik weet zeker dat mijn bedrijf gered zou zijn met een fors bedrag aan 

overheids steun in de vorm van omzet compensatie. Zodat we volgend 

jaar met frisse moed met eventueel aanpassingen weer open kunnen. 

 Ik wil graag extra financiële steun van de overheid ontvangen. 

 Ik wil heel graag extra steun van de overheid 

 Ik zou al tevreden zijn als  ik een uitkering zou krijgen voor levens 

onderhoud zo lang deze crisis duurt en niet hoef in te teren om normaal 

op mijn oude dag kan te kunnen leven. 

 indien er geen hulp van de overheid komt zal de gehele branche verloren 

gaan 

 Ja overheids steun nodig 
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 Kermisexploitatie is niet alleen ons werk maar ook ons leven. Omscholing 

op onze leeftijd is geen optie. Voor kermisexploitant solliciteer je niet, dat 

ben je, daar ben je in opgegroeid. 

 Kermissen zijn tot 1 Sept. verboden. Kermissen die vallen in Sept. en Okt. 

zijn veelal afgelast. Dit betekend dat ons bedrijf stil ligt tot het volgende 

seizoen Maart 2021. Laat ons tot Maart 2021 de TOZO uitkering behouden 

en geef ons en alle andere expl 

 Keuring verzekering voorraad 

 Kijk wij als kermis exploitanten kijken altijd uit naar één seizoen!! Buiten 

dat het geestelijk niet te bevatten is wat er nu met ons gebeurt onze 

omzet daalt af naar 0%  Onzeker zijn we of we het allemaal kunnen halen 

,ook de grote jongens!!  wand zonder 

 Kosten dekkende tegemoetkoming en een vervanging om het  missen van 

loon te compenseren . Vaste standplaats toewijzing binnen de eigen 

gemeente waar je woont, tegen acceptabele vergoeding.zodat als er een 

mogelijkheid is om de eigen broek op te houden dit 

 Krijg hulp uit de steunfonds zo niet betere medewerking van de bank 

 Krijg ook geen TOZO uitkering omdat ik AOW ontvang , maar mijn  AOW 

die word in mijn bedrijf gebruikt voor vaste lasten te betalen 

 Kwijtschelding van belastingen over 2020 en middeling inkomensverlies 

en daar vervroegd teruggave voorschot over. Kwijtschelding 

hypotheekrente door bank. Opschorten geldigheid apk en ras keuringen. 

 Langere geldigheid attractie keuringen. Renteloze lening Tegemoetkoming 

gederfde omzet 

 levensbehoud in de vorm van soort uitkering. tegemoetkoming vaste 

kosten bedrijf . 

 Liever een financiële steun die minder groot is dan een grote lening die ik 

niet meer terug kan betalen... 

 Meer financiële steun 

 meer steun kwa financieen van de overheid 

 Meer steun vanuit de overheid, 

 Met financieele ondersteuning 

 Met steun uit een noodfonds 

 Mijn bedrijf streeft af op faillissement 

 Mijn onderneming is stilgevallen en heb alles stopgezet vanwege de 

onkosten. We kunnen pas weer verder als de huidige corona maatregelen 

worden opgeschort voor de vergunning plichtige kermis en evenementen 

branche. Ik verwacht dat dit ook niet na 1 septem 

 Misschien als het zo ver is een financiering met lage rente.  Eventueel 

gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen 

 Moet behoren tot immaterieel cultureel erfgoed Zonder financiële steun en 

een noodfonds valt de branche om En wanneer de branche omvalt, zijn er 

geen alternatieven of vervangers die dit zomaar kunnen oppakken. Als de 

kermis nu verdwijnt, verdwijnt deze vo 

 Momenteel hebben wij al ons geld geïnvesteerd in onze attracties zodat 

we het hele jaar door kunnen gaan zonder tegenslagen. Nu ineens deze 

investeringen eigenlijk geld in de put gooien is zitten we zonder geld. 

Onze attracties zijn 0 euro waard omdat er 

 Momenteel ligt mijn bedrijf stil, staande aan het begin van het seizoen 

brengt dit ernstige financiële zorgen met zich  mee.  Ik ben van mening 

dat staats steun echt een noodzaak is aangezien er geen uitzicht is op een 

seizoen waar nog omzet gemaakt kan w 

 Momenteel moet er een liquide stroom aangeboord worden aangezien wij 

uit een periode van geen inkomsten komen, maar wel met veel uitgaven 

alle attractie’s zijn klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen en daar zit 

momenteel al ons geld in want we zouden vanaf 
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 Na maanden winterpauze kermissen en onderhoud aan 

attractie/wagenmateriaal en nu door de maatregelen ivm coronacrisis 

volledig stilgelegd is het zeer moeiliik om je bedrijf staande te houden. 

Vorig jaar zeer veel geinvesteerd dus financieringen lopen door 

 nee 

 Nee 

 Neem de onzekerheid weg voor ons, geef ons een duidelijke uitspraak 

omtrent financiën. Zodat we weten tot wanneer we worden gesteund 

financieel. De onzekerheid is zeer angstig 

 noodfonds 

 Noodfonds 

 noodfonds Gemeentelijke steun Misschien kermissen geen pacht seizoen 

2021 of pacht vermindering 

 Noodfonds heel belangrijk !! Anders gaan we het financieel niet redden. 

 Noodfonds is zeer belangrijk anders gaan er verschillende collega’s kopje 

onder. Omdat we niet weten hoe lang alles gaat duren en omdat we niet 

weten hoe het zich volgend jaar en de komende jaren ontwikkeld  als je 

alles op 1,5 mtr afstand moet realiseren 

 Noodfonds, hulp van de staat. Wij kunnen ook geen omzet maken, we zijn 

dicht gezet.  Ik heb een nieuwe oliebolkraam en een nieuwe kermis 

attraktie aangekocht. Ik heb geld geleend bij funding circle. Het  staat op 

de parkeerplaats. 

 Nou 4000 is natuurlijk niks dat is Eigelijk nog niet eens het 

verzekeringsgeld 

 Nou het kabinet zegt van alles maar doet niets,wacht nog steeds om de 

beloofde 4000 en uitkering en dat al 4 weken,div.  keren gebeld .en van 

kastje naar de muur gestuurd, niet welwillend pure bureaucratie 

schandalig gewoon.iedereen word geholpen behalve 

 Of zo snel mogelijk weer opstarten of zo snel mogelijk financiële steun om 

alle kosten te betalen ipv opschorten 

 Om de kermisbranche door de crisis heen te helpen is echt steun nodig 

anders gaat er een stukje cultuur verloren die al jaren er is en altijd wel 

een oplossing bedenkt voor problemen maar dit probleem is te groot om 

binnen de branche op te lossen 

 Omzet vergoeding 

 Ons bedrijf heeft zeker ondersteuning nodig omdat bepaalde kosten 

gewoon doorlopen en geen mogelijkheid tot opschorting ( probleem 

verschuiven) mogelijk is. Maar niet alleen ons bedrijf , maar ieder 

willekeurig bedrijf kan geen 1 jaar zonder omzet!!! Geen 

 Ons bedrijf ligt volkomen stildus 0 omzet,veel kosten gaan door en we 

hebben wel een buffer maar niet voor een heel seizoen. Een 

tegemoetkoming van de overheid zou ervoor zorgen dat ons bedrijf kan 

blijven bestaan zodat we volgend jaar ons bedrijf weer ku 

 Onze branch heeft steun nodig door de corona maatregelen staan wij 

maanden lang stil en de kosten gaan door . 

 Onze onderneming  is voor 100% stilgevallen zonder enige mogelijkheid 

om te hervormen.   Een versoepeling voor de aanvraag van een 

vergunning voor het plaatsen van 1 enkele (kinder) attractie in een groot 

tot middelgroot stadscentrum/winkelhart voor een l 

 Op deze manier gaat mijn bedrijf failliet 

 Op dit moment financiële ondersteuning. En voor de toekomst een 

normale exploitatie zonder 1,5 meter beperking, want als dat niet kan dan 

heeft mijn attractie geen capaciteit km nog een omzet te genereren die 

hoger is dan de exploitatie kosten en is de at 

 op dit moment hebben wij totaal geen inkomsten meer 
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 Opeens van is alles opgeschort tot 1 juni daarna 1 september, geen besef 

van hoe het nu komt, je steekt er zoveel energie in en je kan en mag nu 

niets 

 overheid steun 

 Overheidssteun 

 Overleven 

 Overleven wordt moeilijk 

 reparaties attracties 

 Sinds begin januari dit jaar hebben wij geen inkomen meer omdat we de 

‘winter periode’ zijn in gegaan. Dan word al het onderhoud, keuringen 

enz. Gepleegd  Ik persoonlijk heb de laatste jaren flink geïnvesteerd met 

de aankoop van grond het bouwen van loods 

 Staatssteun  Niet problemen vooruitschuiven door leningen en/of uitstel 

van betaling 

 staatssteun voor de gehele kermis branche. ander ondergang van het 

mooiste volksvermaak, dat er is . 

 Staatsteun en kosten verlaging en wij zijn toch meer cultuur dan een 

evenement en cultuur dat nog nooit subsidie afvangelijk is geweest 

 Staatsteun of een noodpakket 

 Steun van de overheid noodzakelijk 

 Steun van de overheid!!!en dan weer gaan starten met ons bedrijf in 

2021 met frisse moed 

 Steun van de overheid. Met name bijvoorbeeld noodfonds 

 Steun vd overheid boven op het bestaande pakket en kijkend naar de 

grote vd onderneming En de kermis uit het pakket evenementen halen en 

een betere kijk op versoepeling bij verbetering 

 Stil staan is achteruitgaan En zonder staatshulp stapelen de problemen 

zich op 

 Stuun van uit de staat 

 Tegemoetkoming omzetderving 

 Ten eerste financiële steun vanuit de overheid, wat er nu is is een druppel 

op dr gloeiende plaat. 

 totaal geen inkomen  en dat doet pijn  je beroep wat een roeping is niet 

kunnen uit oefenen  dat we op gepaste aanpak open mogen (dat zou fijn 

zijn) zonder aanpassingen aan onze attractie dit brengt (aanpassingen) 

kosten met zich mee en problemen met de j 

 Totaal geen inkomen kan niet verder investeren met waar ik mee bezig 

ben Een financiele injectie zou zeer welkom zijn 

 Totale overheidssteun 1mtr 50 regeling niet toepasbaar voor mijn 

bedrijfsvoering 

 Uitstel belastingschuld tm einde crisis  Ik heb net geïnvesteerd in een 

nieuwe attractie waarbij nu vele andere ondernemers moeten wachten op 

hun geld dus een gemakkelijker lening zou een tijdelijke oplossing kunnen 

zijn 

 Uitzichtloze situatie. Heel pijnlijk en verontrustend. Juist omdat wij een 

seizoensgebonden bedrijf zijn. Ik maak mij erg zorgen over de toekomst. 

Wat als wij wel weer open mogen op 1 september. Dan klopt de 

verzekeraar, bank etc weer aan voor betaling te 

 Veel colega’s hebben het nu financieel moeilijk, de kosten gaan door of 

worden uitgesteld zoals aflossingen bij banken,verzekeringspremies, 

onderhouds en keuringskosten. alles moet toch startklaar blijven ivm dat 

we wel ineens open mogen.  Maar er komt ge 

 Verlenging vd steunmaatregelen en een noodfonds specifiek voor onze 

branche. Het zal voor iedereen watertrappelen zijn, maar als de grote 

kostenposten kunnen worden vergoed en een deel omzetderving, komen 

wij hopelijk 2020 door. 
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 Versoepeling van de SBI codes, ivm de eenmalige uitkering van €4000,- 

wie denkt daar nu over na, na zoveel jaar ingeschreven te staan bij de 

KVK dat je codes moet gaan wisselen cq laten vervallen. Wij zouden 

geholpen zijn met steun van de overheid, om str 

 Verstrek iedere kermisexploitant per maand een renteloze lening voor de 

aantoonbare vaste lasten van het bedrijf en eerste levensbehoeften tot 

men volgend jaar weer kan draaien. De pacht voor 2021 niet vooruit 

betalen maar halverwege de kermis ophalen zod 

 Voor ons betekent dit dat er geen inkomsten zijn uit ons kermis bedrijf 

Graag zouden we financieele steun krijgen zodat we kunnen overleven in 

deze tijd 

 Vooral psychische lasten ondervonden van het missen van inkomsten en 

het niet kunnen en mogen ondernemen. Natuurlijk ook de inkomsten die 

nu worden gemist om de winter mee door te komen en onszelf te kunnen 

voorzien van levensbehoefte. 

 Vooral veel angst, spanning en stress.  Bevriezing keuring attracties, 

periode dat nu stil gelegen wordt niet meetellen In periode 

attractiekeuringen, pas weer in laten gaan bij heropening 

 wanneer wij niet gesteund worden, zal onze bedrijfstak ter ziele gaan 

 Wat als er dit jaar geen kermissen en evenementen meer plaats vinden  

Wat kunnen we dan van de overheid verwachten, 

 we hebben echt een noodfonds nodig .  anders kunnen wij het niet redden 

. 

 We hebben een nieuwe attractie gekocht van 1.5 miljoen en helaas 

kunnen we vanwege de Corona crisis niet open. En dat komt hard aan 

 we hebben geen inkomen!!!! En de kosten van levensonderhoud gaan 

door dus we hebben dringend financiële steun nodig 

 We hebben geldelijke tekorten.Dat wordt in verder in het seizoen alleen 

maar erger 

 We hebben gewoon financiële hulp nodig, om ons bedrijf voor te zetten 

 We hebben voor 340K euro in 2020 geïnvesteerd in een nieuwe attractie 

als de kermis niet open gaat dan zijn we aan het eind van het jaar klaar 

dan is al het geld op na 31 jaar hard werken 7 dagen in de week en wel 

18 uur per dag dan zal de kerst het einde 

 we verwachten gewoon net als andere sectoren dat we ook steun krijgen 

van de overheid om ons beroep te blijven uit te kunnen oefenen. 

 we willen zo snel mogelijk op een gepaste manier onze zaak exploiteren 

mocht dit niet lukken dan zal ik aanspraak op overheid maken op 

financiële bijstand om ons te compenseren 

 We zijn als kermisexploitanten gebaat bij hulp vanuit de overheid. 

Normale wijze kunnen wij goed onze eigen boontjes doppen maar nu in 

deze tijd van Corona wordt het heel moeilijk om ons bedrijf staande te 

houden. Net nu we ons seizoen zouden beginnen na 

 We zijn een gezond bedrijf, dat in januari en februari zichzelf kan redden, 

met het vooruitzicht op dr eerste kermissen waar je een omzet uit 

genereerd om de gemaakte kosten van verzekering e.d. Te kunnen 

voldoen, wij hopen dat de staat onze branche zeer 

 We zijn volledig buiten onze schuld verstoken van inkomen en zouden het 

niet meer dan normaal vinden dat de kermisbranche door de overheid 

serieus wordt genomen dit is volgens de berichten die we nu ontvangen 

niet het geval! 

 We zitten met het hele gezin 4 personen verplicht thuis zonder geld en 

inkomsten! En hebben onze bijstand ook nog niet gekregen vanuit de 

gemeente. We hebben genoeg geïnvesteerd dus ons ons potje is nu ook 

leeg! 

 We zitten momenteel zonder inkomen probereren werk te zoeken maar 

dit lukt niet omdat er veel meer mensen en bedrijven zijn die in het zelfde 
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schuitje zitten als ons. We denken dat er echt een noodfonds moet komen 

willen wij deze crisis overleven met onze 

 We zouden enorm geholpen worden wanneer de kleinere kermissen in 

kleinere gemeentes, met minder bezoekers dus, gewoon door zouden 

kunnen gaan. We worden erg boos, gefrustreerd en verdrietig van het feit 

dan de pretparken, dierentuinen en musea roepen dat 

 We zouden graag financieel geholpen worden en dat we snel weer 

kermissen mogen gaan doen 

 We zullen geholpen zijn als we financiële steun krijgen, anders redden we 

het niet. omdat we nu helemaal geen inkomsten hebben. En deze 

voorlopig ook niet zullen hebben omdat alles tot 1 september is afgelast.  

Apk's van wagens en keuringen van attracties 

 Werk 

 Wij hebben een goed lopend bedrijf, waar wij de afgelopen jaren in 

hebben geïnvesteerd. De overheid verbied het ons om ons beroep uit te 

oefenen, hierbij verplicht zij zich om een gepaste compensatieregeling 

voor de getroffen ondernemers (in ons geval ker 

 Wij hebben gewoon financiele compensatie nodig van het Rijk,nu het 

complete kermisseizoen verloren is 

 Wij hebben helemaal geen omzet misschien ook zo'n regeling als de 

sierteelt en aardappelteelt 70 %van de omzet 

 Wij kunnen in het hoog seizoen van ons bedrijf niet open met de 

kermissen  Wij moeten het verdienen in de maanden dat wij niet open 

mogen  Er zijn investeringen gedaan afgelopen winter die dus achteraf 

gezien beter niet gedaan hadden kunnen worden.  ( maa 

 Wij moeten als seizoensgebonden bedrijven echt steun ontvangen, want 

zonder steun gaan al onze ondernemers omvallen. Iedereen heeft 

zijn/haar buffer in de attractie gestopt en hebben niet het geld om te 

moeten overleven al deze maanden zonder inkomen.. 

 wij willen als branche erkend en gehoord worden en ook geholpen 

worden. anders is het einde verhaal 

 Wij zijn 3 de generatie en zouden dit jaar gaan stoppen onze zoon en 

schoondochter getrouwd in februari 4 de generatie zouden de zaak over 

nemen en dat zou ons pensioen zijn. Nu hebben wij geen pensioen en 

toren hoge rekening courant voor onze kinderen . 

 Wij zijn al sinds de oprichting een kermisbedrijf, maar door een 

administratieve fout m.b.t. de SBI codes zijn wij verzeild geraakt in een 

‘grijs gebied’ waardoor het onduidelijk is wanneer wij financiële  steun 

vanuit de overheid krijgen. 

 Wij zijn gesloten door de regering , wat wij heel erg vinden  Wij willen 

graag ons geld zelf verdienen . Wij hebben vanaf januarie geen inkomsten 

meer gehad het is nu april we moeten wij nog 4 1/2 maand geen 

inkomsten, dit kan gewoon niet. 9 maanden zonde 

 Wij zouden de zaak van inze ouders over nemen we zijn in feb getrouwd  

Wij geen inkomen en hun geen pensioen 

 wij zouden geholpen zijn met 'n schenking van de overheid. wanneer wij 

'n financiële bijdrage krijgen die terug betaald moet worden dan schieten 

we daar niets mee op, omdat het seizoen niet in te halen is. dit seizoen is 

voorbij. en volgend seizoen word n 

 Wil eigenlijk helemaal geen steun liefst zie ik de lichten weer branden en 

als we met aanpassingen open kunnen kijk naar de markt.wordt elke dag 

wakker en hoop dat deze vreselijke nachtmerrie voor bij is 

 ZE MOETEN ONS HELPEN 

 Zeer ongunstig situatie/schade loos stelling financiële ondersteuning! 

 Zeer onzekere tijden we kunnen totaal niet inschatten wanneer we weer 

aan het werk kunnen.nu staat er een datum van 1 september in principe 
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kan de overheid beter zeggen het seizoen zit erop. En we komen jullie te 

gemoed.indien we wel op 1 september weer k 

 Zeker heeft de corona-crisis invloed op mijn onderneming. Geen 

kermissen, geen omzet. Kosten lopen wel gewoon door. 

 Zekerheden en een inkomen wat redelijkerwijs is als je je bedrijf wel 

uitvoerde 

 Zo gauw als mogelijk terug naar normaal , waarbij een afweging gemaakt 

moet worden de economie/ondernemers te redden, en te accepteren dat 

er een hopelijk zo klein mogelijk aantal mensen meer zal overlijden. 

 Zoals ik al verteld heb lopen onze kosten toch door iedere maand die 

komt en niet open mag lopen dan toch op. En dat komt alle maand toch 

terug. Terwijl we 0,0 omzet hebben. En dan gaat het wel hard. Zou fijn 

zijn als er dantoch iets van compensatie tegem 

 Zolang dat ik nu een bedrijf heb en alles wat ik heb opgebouwd zoals een 

goede naam bij de klanten bij leveranciers en gemeentes dat zou ik niet 

kwijt willen raken en daarom misschien steun van de overheid heb nog 

nooit geen beroep gedaan op uitkering of 

 Zolang de overheid de kermissen geen doorgang laat vinden vraag ik 

inkomsten derving daar diverse kosten doorgaan uit een noodfonds wat 

daarvoor in het leven word geroepen voor het kermis bedrijf 

 Zonder hulp ben ik bang dat de kermiscultuur een Nederlands eeuwenoud 

volksvermaak  verloren gaat. En dat mijn bedrijf ten onder gaat 

 Zonder steun houd ik het geen maand meer vol 

 Zonder steun van de overheid ga ik het niet redden om volgend seizoen 

weer mijn bedrijf draaiende te houden 

 Zonder steun van de overheid in welke vorm dan ook is het kermisbedrijf 

ten dode opgeschreven! 

 Zonder steun van de overheid is onze branche ten dode opgeschreven 

 Zonder steun van de overheid, is er geen redding meer voor de 

kermismensen.  Er is een winterstop ( geen inkomen meer )…….. 

Corona... geen kermissen meer tot 1 september. Einde kermisseizoen: 

november. Oliebollen: december. Er is dan een overbrugging van 

 Zonder steun.....ondergang kermis gezinnen. 

 Zou erg blij zijn met een geld bedrag of lening en uitstel van betalingen 

 Zou erg geholpen zijn door ondersteuning van het rijk 

 zwaar klote 

 zware financiele strop ik loop tot en met 1 september ongeveer 110 

kermissen en opdrachten kwijt en alle 10 flexwerkers hebben nu geen 

geld hiervoor 

 


