Informele bijeenkomst 14 juni 2020
Locatie: Pannenkoekenrestaurant Stuy, Haarlem
Aanvang 19.30 uur
Aanwezigen: H. van Tol, J. Vermolen, F. Stuy, T. Boesveld, M. de Poorter, F. Melissen, J. van de Beek,
F. Terpstra, M. de Voer, C. Vet, A. Harms Jr., A. Harms Sr., T. van de Weerd, W. Brunselaar, C.
Buwalda, N. Buwalda, J. Boots, A. Ordelman sr, A. Ordelman Jr, J. de Vries, N. Vermolen.
Afwezig met kennisgeving; G. de Poorter, E. de Haan, D. van Griensven, F. Ockers, F. Vale, P. Verwijk.
Deze bijeenkomst is geïnitieerd door Arend Harms Jr. Aanleiding hiervoor is het rumoer, onrust bij
onze achterban, men hoort en leest te weinig van hetgeen er allemaal wordt gedaan bij beide
kermisbonden en stuurgroepen. Hetgeen wat afgelopen donderdag is geschied door ons allemaal,
mag niet verloren gaan, en ook de achterban moet de grote en rode draad blijven zien. Juist nu alles
bij ons en overheid op het netvlies staat.
Punten ter bespreking
1. Initiatieven Pop up Kermissen
2. Op de hoogte houden van de Achterban
2. Vervolgstappen, m.b.t. Kort geding, protocol, noodfonds etc.|
3. DRUK zetten…onderaf…en boven af bij Politiek! Conceptbrief lokale overheid.
OPENING
De heer Harms Jr. opent de bijeenkomst en geeft een inleiding waarom hij en anderen de noodzaak
zag om een aantal afgevaardigden vanuit de diverse stuurgroepen bijeen te roepen; om de huidige
onrust te bespreken welke speelt in onze achterban. En dat het juist nu van belang is om gezamenlijk
ons doel te bereiken. Hiervoor zijn o.a. boven opgesomde stellingen benoemt om te bespreken en dit
wordt terug gecommuniceerd naar de achterban. Ook is er vanuit achterban de wens om zoveel
mogelijk op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Dit graag middels
gespreksverslagen.
STELLINGEN EN RUIS OP DE LIJN
Voordat werd overgegaan op de stellingen, is er gesproken dat er vanaf vrijdag veel ruis en onrust
heerst onder de kermisexploitanten. Het e.e.a. met name gekomen vanwege het feit dat er twee
advertenties zijn geplaatst met de initiatieven voor een pop up kermis. De aanwezigen zijn het erover
eens, dat dit onderwerp in deze bijeenkomst besproken gaat worden.
INFORMATIE ACHTERBAN
Vanuit de achterban wordt aan meerdere personen kenbaar gemaakt, in diverse groepen onderling,
dat men van mening is dat men te weinig op de hoogte wordt gehouden van hetgeen allemaal speelt
en waarmee de bonden en stuurgroepen mee bezig zijn. De heer Boots geeft in een bloemlezing zijn
agenda van afgelopen week weer:
Maandag 8 Juni
Gesprek veiligheidsregio (o.a. over hoe het e.e.a. op te starten van de evenementen paragraaf,
kermis valt hier vooralsnog onder)

Dinsdag 9 juni
Secretariaat werkzaamheden, telefonisch onderhoud etc.
Woensdag 10 juni
Gesprek de heer Bruls (voorzitter, veiligheidsregio’s Nederland). In dit gesprek zorgen geuit over de
ontwikkelingen.
Woensdag 10 juni
Spoedoverleg Den Haag, staatssecretaris M. Keizer, Minister Hugo de Jonge, Minister Grapperhaus.
Dit gesprek was gepland met de evenementen Alliantie en alsnog konden de beide bonden hieraan
deelnemen. De heer Boots geeft een kort verslag van deze bespreking, gevoelsmatig heeft onze
kermisbranche er weinig aan om ons aan te sluiten bij deze alliantie (dit was overigens een
mededeling van de Staatssecretaris dat de bonden zich konden aansluiten bij de alliantie). Deze
alliantie heeft totaal geen inzicht in hoe onze branche werkt en functioneert. En in het verslag was
niet eens het woord kermis opgenomen dus dit gaat niet functioneren.
- Donderdag 11 juni, Demonstratie Den Haag,
- Vrijdag, afspraak Den Haag, informele bijeenkomst met ONL
Dus u kunt zien dat het voor zowel de NKB als de BOVAK bijna niet te doen is om telkens een verslag
te maken van hetgeen zij allemaal doen, vanwege tijdsgebrek. En daarbij kunnen sommige zaken niet
altijd direct gedeeld worden. Niet vanwege de transparantie, maar vanwege het feit dat met
bepaalde zaken secuur moet worden omgegaan. Daarnaast maakt N. Vermolen een opmerking dat
vanuit de bonden, hoofdbestuursleden, exploitanten die in allerlei stuurgroepen, ontzettend veel tijd
wordt besteed aan het algemeen belang. En dat ook zij af en toe te weinig tijd hebben om het e.e.a.
tijdig te communiceren met de achterban. Maar signaal is aangekaart, wordt opgenomen en hier
wordt actie op onder nomen.
ACTIEPUNT: Vanuit de stuurgroepen zal zoveel mogelijk gedeeld worden in korte lijnen. Informatie
welke vanuit de bonden komen, zal hierin worden meegenomen, zoals ook bij andere besprekingen
welke gedeeld kunnen worden. We moeten voorkomen dat bepaalde zaken gaan zwerven!
KORT GEDING
Woensdag vindt er een Kort Geding plaats, welke de groep Apeldoorn heeft geïnitieerd en waarvoor
inmiddels een Tickie van Dickie is ontstaan, waarbij men geld kan storten om de proceskosten
hiervan te betalen. Maandag 15 juni zal er een zoom overleg plaatsvinden met Lex de Jager
(advocaat) om laatste punten door te spreken, alsook de ontwikkelingen mee te nemen welke de
afgelopen dagen hebben plaatsgevonden en welke belangrijk zijn voor het proces. Alsook een
“wijziging” of ombuiging in de eis. Want inmiddels zijn we al in gesprek met de ministeries om
zodoende proberen te zorgen dat de kermissen eerder open mogen, op normale en traditionele
wijze, met kleine aanpassingen (hygiëne maatregelen, afstand bewaken etc.). Dus ombuigen van de
eis, zeer gezien de toespraak van Rutte en welke RIVM-persoonlijkheid van Dissel heeft uitgelaten.
Rutte heeft nl. aangegeven dat wij er 10.000 jaar over hebben gedaan om de maatschappij te
ontwikkelen welke wij nu hebben en wij moeten in een paar maanden tijd dit gaan veranderen. Dit
gaat nooit. Als we alle maatregelen op een rij zetten, stond de gezondheid boven de economische
belangen. Echter een aantal bedrijfstakken mochten weer langzaam opstarten, maar onze branche
niet. Met andere woorden…. Wij hebben tot nu toe nog geen start schot gekregen… Daarboven op
kwam de heer van Dissel met een uitspraak…:”De ruimte om te versoepelen is zo ongeveer op”.

Als het ijs begint te kraken, moet je een stapje terug doen. Maar wij als branche zijn nog nooit het ijs
op geweest… Dus economisch gezien, zijn wij helemaal niet belangrijk voor hen. Daarom ook signaal
afgeven dat wij net zoals een winkelstraat functioneren… En inzetten op specifiek NOODFONDS.
ACTIEPUNTEN: ma 15.6 ZOOM-overleg Lex de Jager aanleveren stukken.

INITIATIEVEN POP UP KERMISSEN
We moeten met deze groep een signaal afgeven, welke richting we op gaan, en focus hierop houden.
De afgelopen dagen is het nogal onrustig bij de achterban, mede naar aanleiding van de geplaatste
advertenties Ahoy en Brabanthallen voor een Pop up Kermis. N. Vermolen en H. van Tol geven
nogmaals kort uitleg waarom zij ook worden genoemd en op diverse groepsappen hebben zij dit uit
de wereld geholpen aangezien zij van mening zijn dat deze initiatieven, wat in een normale situatie
bespreekbaar zou zijn, (mits dit niet in het gedrang komt van de traditionele kermis), maar
momenteel ondermijnt dit soort initiatieven, wie het ook wil organiseren, hetgeen wij nu allemaal
doen. Daarnaast geeft H. van Tol nog weer, dat het verdienmodel voor de exploitant, in deze setting
hoogstwaarschijnlijk moeilijk zal zijn (ook al is het e.e.a. all-in) zodat men uiteindelijk nog niets kan
verdienen.
We strijden allemaal voor het opengaan van onze traditionele kermissen, in het centrum van stad of
dorp, met zo min mogelijk aanpassingen. Want wij zijn dezelfde spelers van de openbare ruimte, als
de Horeca en Ambulante Handel. En we strijden voor een speciaal Noodfonds voor ons bedrijf
aangezien wij momenteel van een koude kermis terecht gaan komen in een Hongerwinter!
We moeten ophouden met deze strijd en zorgen dat we allemaal dezelfde richting op gaan. Want als
wij nu met een dergelijk initiatief gaan komen, zal dit onze positie bij de overheid doen wankelen.
Het zijn collega’s die dit willen organiseren en ook zij hebben het beste voor met onze branche dus
voor ons als groep is het duidelijk. Dit soort initiatieven zijn op dit moment NIET gewenst, het is NU
niet het juiste MOMENT om zoiets te organiseren. Ook al snappen wij dat er collega’s hierop willen
inschrijven, bij eenieder is de nood hoog, maar we moeten juist nu de saamhorigheid bij elkaar
houden. Juist door deze saamhorigheid kunnen we zorgen dat er geen verdeel en heers gaat
ontstaan waarmee de overheid, ons gaat piepelen. Voorbeeld voorzitter MKB-Nederland, heeft
gewoon de uitspraak gedaan dat het beter is (voor zijn leden, Horeca, Detailhandel, hij woont in
Zwolle) dat de kermis maar buiten het centrum moet plaatsvinden. Dit moeten wij niet willen!
Nogmaals het zijn collega’s en daarmee moeten wij gewoon het gesprek aangaan, geen Heksenjacht
laten plaatsvinden, want dat is ook niet nodig. Middels gesprek aangeven wat de min en pluspunten
zijn, dat laatste is er niet.
De heer Boots gaf ook aan…. Om onze doelen te halen, moeten we RECHTDOOR, niet linksaf, niet
rechtsaf, maar RECHTDOOR!
Alle aanwezigen gaven aan dat pop up kermissen op dit moment, niet gewenst zijn en de gang van
zaken ondermijnt. Dus om het algemeen belang te dienen, zou het verstandig zijn van de Stichting
om de genomen initiatieven te stoppen en een pas op de plaats te maken. Er is direct contact
opgenomen met de initiatiefnemers van de Pop Up en er is een afspraak gemaakt om elkaar op
maandag 15 juni te treffen. Een aantal personen, welke aanwezig zijn bij deze bespreking, gaan
daarmee naartoe om op een normale wijze onze zienswijze en de gevoeligheid vanuit de branche uit
te dragen.
ACTIEPUNT: gesprek aangaan met de Stichting om het algemeen belang voorop te stellen en dat

deze Pop up kermissen/pretparken niet gewenst zijn. Het ondermijnt de gang van zaken.
Gesprek staat ingepland op 15 juni.

BRANCHE MOET ZICHTBAAR WORDEN BIJ LOKALE POLITIEK
Vanuit deze groep wordt er gesproken dat wij overal DRUK moeten gaan zetten bij de politiek. Nu is
er de afgelopen maanden druk gezet bij de regering, maar wij zijn nog niet goed zichtbaar. Dus dit
houdt in dat wij zowel druk moeten zetten bij de regering (Coalitie en oppositie) maar ook bij onze
lokale overheid. Zodat ons probleem, van alle kanten zichtbaar en voelbaar is. Onder druk wordt alles
vloeibaar en daar moeten wij met zijn allen iets voor gaan doen.
Wij moeten ieder voor zich, of met groepen, een standaardbrief welke gericht is aan de Wethouders
van Economische en Sociale zaken duidelijk maken dat wij een heel groot probleem hebben. En wij
hebben NU GELD NODIG! Aangezien wij al vanaf oktober dicht zijn en momenteel nog een
perspectief hebben gaan wij, de hele branche, een Hongerwinter in. Dat moet de inhoud zijn van de
voorbeeld brief, zodat het in iedere gemeente duidelijk is dat onze branche en hun inwoners een
groot probleem hebben. Dit wordt dan ook weer kenbaar gemaakt bij het kabinet, zodat wij
wederom op het netvlies staan en onze problemen zichtbaar zijn.
En ondertussen wordt er gewerkt aan een ‘Lobby’ om de coalitie te doen overtuigen van ons
probleem en dat een specifiek noodfonds echt nodig is!
Actiepunten:
•

•
•

Opstellen conceptbrief, die alle kermisexploitanten moeten gebruiken, om ons probleem
zichtbaar te maken bij de lokale politiek. Dit is een Actiepunt voor alle kermisexploitanten!
De heer Boots, zal zorgdragen voor deze conceptbrief. Actie naar achterban volgt nog!
Druk zetten bij nationale politiek en lokale politiek, actiepunt voor brancheorganisaties,
Frans Stuy.
Brief staatssecretaris inzake huidige situatie en het feit dat er geen samenwerking zal volgen
met evenementen alliantie, alsook nogmaals aankaarten NOODFONDS eerdere verzoeken en
het feit dat er tot op heden geen inhoudelijke reactie op is gekomen. Actiepunt de heer
Boots.

De voorzitter dankt eenieder voor zijn aanwezigheid, goede inbreng, prettige sfeer om te overleggen
en geeft aan dat er een verslag zal worden gemaakt. Dit verslag zal ook naar de bonden worden
verstuurd en naar de achterban. Om zo eenieder op de hoogte te houden.
* Opmerking notulist, dit is een verslag, dit is puur informatief voor onze achterban en hier kunnen
geen rechten aan worden ontleend

