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Zeer geachte toekomstige Leden van het College, 
Zeer geachte toekomstige Gemeenteraadsleden en overige fractieleden, 

Tot u wendt zich de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders - BOVAK die middels dit schrijven 
beleefd uw aandacht vraagt voor het volgende; 

De gemeentelijke verkiezingen hebben onlangs plaatsgevonden in uw gemeenten en juist daarom wenden 
wij ons middels dit schrijven tot u. Wij begrijpen heel goed dat de komende dagen en mogelijk weken in 
het teken staan om een goede coalitie te vormen voor uw Gemeente. Hierin worden essentiële zaken 
welke aan partijen gelieerd zijn besproken zoals ook de landelijke transities welke op de Nederlandse 
gemeenten afkomen, te denken aan o.a. Jeugdzorg, WMÖ en de Participatie wet. 

Indien alles voorspoedig verloopt en de mogelijke coalitiepartners hun wensen en mogelijk bedenkingen 
hebben geuit, zal er uiteindelijk zo spoedig mogelijk een Coalitieakkoord volgen. 

Dat is nu net de essentie van dit schrijven. Zoals aangegeven zal in de toekomst ook van de burgers 
verwacht worden dat zij meer gaan doen, met en voor de samenleving, Participeren. 

U heeft al jarenlang goud in handen. U heeft de kermis en de Nederlandse kermis heeft zoveel potentie en 
mogelijkheden voor een stad en dorp zeker gezien het feit dat de kermis Nederlands oudste vorm van 
Volkscultuur is en wij drukdoende zijn met onze aanvraag om de kermis op de Nationale lijst van 
Immaterieel Erfgoed te verkrijgen, verdiend de kermis vanuit gemeentelijk perspectief meer aandacht. En 
niet enkel voor op de begroting maar juist vanwege zijn vorm van pure volkscultuur en 
laagdrempeligheid. 

Het plezier wat het publiek heeft op een kermis, de herinneringen welke Jong en Oud hieraan overhouden 
is onbetaalbaar. En u als Gemeente hoeft hier in feit niets of weinig voor te doen, dit fenomeen komt ieder 
jaar graag terug naar uw stad en betaald hier ook nog voor! 

Reden dan ook dat wij aan u allen verzoeken om juist ook de essentie van de kermis voor uw gemeente en 
inwoners te onderschrijven en dit ook mee te nemen in uw Coalitieakkoord. 

Aangesloten bij: Europaische Schausteller Union Luxemburg, IAAPA 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 40101625. 



En voor de leden van het College en toekomstig gemeente bestuur willen wij graag meegeven dat de 
kermis een dergelijke belangrijke sociale betekenis heeft binnen uw gemeente en verzoeken u dan ook 
deze essentie mee te wegen tijdens de College onderhandelingen. 

Verder wensen wij u allen veel wijsheid en veel succes toe voor de komende vier jaar. En hopelijk tot 
ziens op uw kermis! 

Mochten u nog vragen en of opmerkingen hebben, of mochten wij iets voor u kunnen betekenen, dan 
vernemen wij dit graag van u. 

Vertrouwende dat dit schrijven naar behoren aan u ter kennis is gebracht, verblijven wij, in afwachting 
van uw reactie, 

Met vriendelijke groet. 
Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders-BOVAK 

* 
Mr. N.M.G. Vermolen, voorzitter 


