
Geachte leden van de Provinciale Staten, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
 
Het zal u allen niet zijn ontgaan de afgelopen maanden dat de kermisbranche in heel zwaar weer zit, 
na maanden gesloten te zijn door de lockdown net na een winterstop met voor velen een beperkt 
inkomen dachten wij te mogen starten na de verlossende woorden van onze minister-president 
Rutte per 1 juli. 
Niets bleek minder waar, alhoewel het is toegestaan weer open te mogen en dit ook nog eens is 
herhaald door burgemeester Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio’s, moeten wij toch constateren 
dat dit in de praktijk niet zo uitpakt. 
De uiterst stringente regels waar gemeenten nu aan moeten voldoen, 
tekort aan politie-inzet , het innemen van de openbare ruimtes door terrassen waar wij normaliter 
behoren te staan, veiligheid , de extra hoge kosten ,enz enz, de redenen om ons toch niet te plaatsen 
zijn legio en vaak niet te begrijpen. 
Dit alles resulteert in het feit dat er mondjesmaat maar kermissen openen en de meeste van ons nog 
steeds aan de kant staan. 
Wij zijn jarenlang de inkomstenbron voor gemeenten, verenigingen en stichtingen voor het 
organiseren van dorpsfeesten en andere evenementen, door ons word meestal de kermis en andere 
festiviteiten gefinancierd door deze weg te volgen die nu is ingeslagen zal ook deze inkomstenbron 
wegvallen en zal er verschraling optreden of kan dit uiteindelijk zelfs resulteren in het volledig 
verdwijnen van deze gemeenschappelijk gedragen feesten. 
Zoals het nu gaat lijkt het bijna op een ontmoedigingsbeleid, mede door de extra opgelegde 
maatregelen waardoor er absurde hoge kosten komen te liggen bij de gemeenten groot en klein, 
stichtingen en verenigingen en andere organisatoren om een kermis doorgang te laten vinden, wat 
ook weer resulteert in en afzegging/annulering. 
 
 
Daarom deze noodkreet: een roep van de vrouwen uit onze gelederen. 
De moeders, de echtgenoten, partners en dochters van onze generaties lang opgebouwde 
familiebedrijven. 
Wij zien dat onze bedrijven, maar vooral ook onze gezinnen hieronder lijden ,wij zien onze toekomst 
vernietigd worden op een harde, pijnlijke wijze. 
Wel open kunnen en niet mogen, wel willen werken voor je inkomen en tegengehouden worden 
door bureacratische regels. 
Dit vergt het uiterste van onze gezinnen: fysiek, emotioneel en financieel. 
Wij zijn de vaandeldraagsters van onze cultuur en tradities, geven dit door aan onze kinderen en 
willen dit ook in de toekomst blijven doen, een toekomst die, als dit zo doorgaat er gewoonweg niet 
meer is. 
Wij moeten financieel ondersteund gaan worden, ons seizoen zit er in oktober alweer op en met de 
mate van afzeggingen die er nu al zijn komen de meeste van ons niet meer open tot aan volgend jaar 
april en wat daarna gebeurt is ook nog zeer onzeker. De buffer die wij hadden is op en er is geen 
mogelijkheid om een nieuwe op te bouwen. 
Het is ,denken wij, niet moeilijk te begrijpen dat geen enkel bedrijf of gezin zo lang zonder inkomen 
of financiële steun kan. 
 
Waarom vragen wij dit van u? 
 
Wij als kermisexploitanten zijn verspreid over alle provincies, er is dus een grote kans dat er binnen 
uw provincie gezinnen brodeloos worden en uiteindelijk alles gaan verliezen. 
Bedrijven die onverkoopbaar zijn want deze zijn alleen te verkopen in onze branche en er blijft geen 
andere exploitant over die deze kan overnemen. Om het plat te zeggen, het kan dan bij het oud ijzer. 



Kapitaal en cultuurvernietiging van ongekende omvang. 
U gaat toch niet bewust een complete branche, meer dan duizend familiebedrijven kapot laten gaan? 
 
Kunt u voor ons, als inwoners van uw provincies nog eens extra het belang van het laten doorgaan  
van onze kermissen bespreken met uw lokale bestuurders, en wat nog veel belangrijker is,  
zou u voor ons uw steun willen uitspreken bij onze aanvraag voor een noodfonds door middel van 
een brief of mail naar onze minister-president Rutte, minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer om 
nog eens de noodzaak aan te kaarten bij ons kabinet? 
Dit is cruciaal voor ons om te overleven. 
Zonder noodfonds gaan wij het gewoon niet redden. 
De TOZO regeling eindigt per 1 september en de TVL is voor vele niet aan te vragen omdat zij niet 
kunnen voldoen aan de eisen die er gesteld worden en daar dus ook buiten de boot vallen. 
En voor diegene die wel het kunnen aanvragen is het percentage zoveel lager dan het werkelijke 
kostenplaatje dat dit net zoiets is als een pleister na een zwaar verkeersongeval plakken. 
En zelfs met de hulp van deze steunpakketten zal dit voor ons niet voldoende zijn om overeind te 
blijven staan, wij hebben echt een op ons toegesneden noodfonds nodig om voor ons en onze 
kinderen een toekomst te behouden en om voor uw kinderen in de toekomst de kermis te kunnen 
blijven brengen. 
 
Ik dank u voor uw aandacht, 
Namens de kermisvrouwen van Nederland 
 
 


