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Geachte dames en heren,
De gezamenlijke kermisbonden doen een dringend beroep op alle verenigingen en
stichtingen in Nederland (zoals Oranjeverenigingen, Harddraverijverenigingen,
Schutterijverenigingen etc. etc.) welke jaarlijks, naast al hun andere festiviteiten,
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de plaatselijke kermis.
Vanwege alle maatregelen, voortvloeiende uit de bestrijding van het coronavirus COVID-19,
zijn er momenteel steeds meer verenigingen en stichtingen welke op voorhand nu al hun
festiviteiten (inclusief de jaarlijkse kermis) voor dit jaar annuleren terwijl ze pas na 1 juni
aanstaande zullen plaatsvinden. Wij verzoeken u met klem voorlopig nog alle opties open te
houden ten einde het Nederlandse kermisbedrijf na 1 juni (laatste gegevens RIVM) de
mogelijkheid te geven het seizoen te hervatten en niet nog meer essentieel arbeidsterrein te
laten wegvallen.
Wij hebben er begrip voor dat u, als vrijwilligersorganisatie, momenteel niet in de
gelegenheid bent om te vergaderen en de voorbereidingen tijdig te kunnen starten.
Daarnaast realiseren wij ons ook terdege dat een groot gedeelte van de plaatselijke
sponsoren uit het MKB (midden- & kleinbedrijf) en de Horeca hun jaarlijkse financiële
bijdrage niet kunnen toezeggen en dat vanwege het uitblijven van de noodzakelijke
evenementenvergunning vanuit de gemeente het voor een vereniging/stichting juridisch
lastig is om (financiële) afspraken aan te gaan.
Maar gezien de blijken van medeleven vanuit vele betrokken gemeenten en de wil om
gezamenlijk tot een oplossing te komen spreken wij als brancheorganisaties de verwachting
uit dat - mocht de kermisbranche na 1 juni haar werkzaamheden weer mogen hervatten –
wij ook van alle verenigingen en stichtingen de medewerking mogen verwachten om hun
jaarlijkse kermis voor onze kermisondernemers doorgang te laten vinden.
Wij rekenen op u. Samen staan we sterk!
Voor nu wensen we u allen, samen met uw dierbaren, alle kracht en gezondheid toe om de
gevolgen van dit bizarre virus het hoofd te bieden. Het ga u goed!
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