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Verzoek inzage kermisopbrengsten

Apeldoorn, 20 oktober 2010

Geachte Leden van het College,

Geachte Leden van de Gemeenteraad,

Geachte Dames en Heren,

Middels dit schrijven vraagt Nederlands grootste kermisbranche- organisatie beleefd uw aandacht ter zake

het volgende: y

Kennis is Nederlands oudste vorm van Volkscultuur en wij kunnen ieder jaar het publiek laten genieten

van deze vorm van vrijblijvende cultutir waar sociale cohesie hoogtij viert.

Maar de wereldwijde economische crisis heeft ook onze branche getroffen en zoals het er nu naar uitziet,

zal dit nog wel aanhouden. Nederland staat de komeiide jaren in het teken van bezuinigingen op

overheidsniveau, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Ook voor onze branche ^lat nu het adagium op, dat

gesneden moet gaan worden in dè kosten. Deze kosten bestaan voornamelijk uit de reguliere

ondememerskosten zoals brandstof, verzekeringen, inkoop, belastingen e.d. Maar daamaast heeft onze

branche ook kosten welke worden opgelegd door gemeenten en/of organisatoren, zoals pachtgelden,

reclame- en promotiebijdragen, huur externe adviseurs, kosten voor ingebruikname salonwagenterrein etc.

Om de problematiek in onze branche beter in beeld te kunnen brengen bij het Ministerie van Economische

Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrélatiés voeren wij monienteel een

landelijk onderzoek uit ten aanzien van de opbrengsten én het kostenpakket van de kermis in de .

Nederlandse gemeenten. Feit is namelijk dat de gemeenten op allerlei fronten gaan bezuinigen, maar men

de verwachting heeft dat de opbrengst van de keiinis gehandhaafd blijft of dat deze zelfs dient té stijgen.

Echter uit onze expertise ktinnen wij aangeven op welke posten bezuinigd kan worden en efficiënter

gehandeld moet gaan worden ten aanzien vmi de organisatie van de kermis, zonder d^ dit negatieve

gevolgen heeft voor dé kermis en kermisexploitanten. Vooropgesteld dient te worden dat de*̂  organisatie van

een kermis kosten -neutraal geschiedt en; dat de eventuele extra baten weer terug dienen te vloeien naar de

kermis voor volgende jaren. En niet zoals nu geschiedt, dat deze extra baten terugvloeien naar de algemene

reserves waarmee de kermisopbrengsten verdampen in de vadc ondoorzichtige subsidieverstrekking.
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Reden dan ook dat wij ons tot u wenden met het verzoek om aan ons een afschrift te verstrekken

betreffende de opbrengsten en de gespecificeerde kosten van de kermissen welke in uw gemeente

plaatsvinden. Dit in het kader van de bestuurlijke transparantie van ons landelijk onderzoek.

Vertrouwende dat dit schrijven op deze wijze naar behoren aan u ter kennis is gebracht, verblijven wij, in

afwachting van uw reactie.

Met de meeste hoogachting.

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders - BOVAK

Mw. mr. N.M.G. Vermolen, voorzitter


