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CORONAVIRUS – COVID-19
Beste collega kermisexploitanten, (toe)leveranciers, fabrikanten & externe organisatoren,
Tot u wenden zich wederom de beide kermisbonden van Nederland.
In navolging op het overleg met staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) afgelopen dinsdagochtend 28 april is er ook gisteren wederom contact geweest met de
beleidsmakers van het ministerie. Nogmaals zijn (door de betrokken accountant bij het opstellen van ons
noodfonds) de cijfers uit ons eerste interne onderzoek (bijna 700 'deelnemers'!) aangeleverd en
besproken. Hieruit is gebleken dat we (helaas) nog enkele cijfers missen ten aanzien van de
kostenstructuur van onze ondernemingen. Wij hebben nu tot en met uiterlijk aanstaande maandag om
deze ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
Daarom ontvangt u namens de beide kermisbonden deze nieuwsbrief met tekst en uitleg én een nieuw
invulformulier. We doen wederom een dringend beroep op u allen om adequaat te reageren. Uw
deelname is een absolute must om EZK op een zo kort mogelijke termijn inzage te geven in alle verwachte
zakelijke kosten over 2020 nu onze branche voor onbepaalde tijd stilligt. Dinsdag aanstaande zal de
accountant de ontbrekende gegevens (cumulatief) t.b.v. een eventueel steunfonds voor de complete
kermisbranche (exploitanten, [toe]leveranciers, fabrikanten, grossiers, stroomleveranciers en externe
organisatoren) aanleveren en bespreken met het ministerie.
Vanwege de tijdsdruk is het ditmaal helaas niet mogelijk gebruik te maken van een notaris ten behoeve
van het anonimiseren van de aangeleverde gegevens. We maken nu rechtstreeks gebruik van Planje
Accountants welke uiteraard geheimhoudingsplicht heeft vanuit hun ………. Voor het aanleveren van de
ontbrekende cijfers hebben wij een drietal mogelijkheden:
1. Rechtstreeks mailen/appen naar Planje Accountants/ rik@planje.nl (niet anoniem)
2. Laten mailen door uw eigen boekhouder/accountant (anoniem)
3. Mailen naar uw eigen kermisbond/kantoor@nkb-alkmaar.nl of kermis@bovak.nl (de beide
branchevertegenwoordigers sturen de cijfers anoniem door naar de accountant en de mail zal
daarna verwijderd worden)

LET OP: voor het aanleveren van de gegevens kan slechts een keuze gemaakt worden uit één van
bovenstaande 3 opties. Mailen naar alle bovenstaande adressen komt de zorgvuldigheid van de
cumulatieve cijfers niet ten goede!
Voor het aanleveren van de cijfers over de gederfde omzet 2020 kunt u deze ook eenvoudig in procenten
relateren aan uw eerdere opgegeven omzet over de maanden maart, april en mei. Kijk terug op uw eerder
ingediende formulier welke gederfde omzet (exclusief BTW) u heeft opgegeven voor de deze maanden en
bepaal welk percentage dit is van uw jaaromzet.
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw passende medewerking en blijf gezond allemaal!
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