Corona maakt creatief

Onderhandelingen
over noodfonds
Initiatieven buitelden over elkaar heen om de bloemenafzet toch in beweging te houden.
Soms leidde dat ook weer tot een schielijk ingetrokken initiatief, omdat te veel mensen
tijdens het fraaie weer op pad gingen. Zo sneuvelde de fietstocht langs bedrijven in de
Duin- en Bollenstreek. Ondertussen wordt hard gewerkt aan financiële oplossingen,
waaronder een speciaal noodfonds.
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e tuinbouwsector is collectief in
overleg met de overheid en de
banken, om financiële compensatie te regelen voor bedrĳven
die in moeilĳkheden komen. Algemeen
voorzitter Jaap Bond van de KAVB is voorzitter van de regiegroep die de crisisaanpak
coördineert. Royal FloraHolland vraagt om
een noodfonds, omdat de veiling verwacht
dat de aangekondigde steunmaatregelen
onvoldoende zĳn. De rest van de tuinbouwsector sloot zich daarbĳ aan. “Deze week
is cruciaal voor het fonds, we zĳn volop in
onderhandeling”, liet Bond bĳ de sluiting
van dit blad weten.
Om de overheid tegemoet te komen tuigt
10

ook Europa een noodfond op met daarin
750 miljard euro om de lidstaten te helpen. Brussel houdt rekening met een economische krimp van 1 tot 2,5 procent als
gevolg van de crisis. Om dat te voorkomen
of op zĳn minst die krimp te beperken,
wordt mogelĳk een ‘heel nieuw financieel
product’ bedacht, zegt eurocommissaris
Valdis Dombrovskis in het Financieel
Dagblad.

STEUNMAATREGELEN
De steunmaatregelen van de Nederlandse overheid bestaan vooralsnog uit het
uitstellen van belastingen en een werktĳdverkortingsregeling voor personeel. Banken

kondigden aan dat uitstel van aflossingen
mogelĳk is. Deze tegemoetkomingen zĳn
alleen voor bedrĳven die in de kern gezond
zĳn. Accountant Flynth zag ondertussen
broeierĳen in acute nood komen. Het
bedrĳf adviseert ondernemers de aflossingsverplichtingen zo snel mogelĳk uit te
stellen met een half jaar. Ook als het niet
nodig is, is contact met de bank noodzakelĳk. ABN Amro regelt het uitstel automatisch. Wie daar geen behoefte aan heeft,
moet dat voor 31 maart aangeven.
Voor veel bedrĳven worden aanvullende leningen onder staatsgarantie (om het risico
voor de banken weg te nemen) onderzocht,
als aanvulling op het uitstel. Bloembollen-
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‘Noodhulpmiddel’ blijkt succes
Omdat er toch veel interesse was in het geshowde assortiment van Jan de Wit en Zonen tijdens het Tulip
Trade Event, werkte het bedrijf drie dagen met livestreams op Facebook. Het bedrijf kijkt er tevreden op
terug; ruim 9.000 mensen werden met de zes uitgezonden livestreams bereikt. “We zagen dat vooral
het Oostblok, waar alles op gericht is, een vaste kijkgroep was”, aldus directeur Marcel Fit. Naar de fysieke show kwam niemand. Het noodhulpmiddel om livestreams in te zetten in tijden van corona, was een
eyeopener voor Jan de Wit en Zonen. Het bedrijf gaat daarom de proeftuin, met zo rond de vierhonderd
verschillende soorten tulpen, later tijdens de bloei op dezelfde wijze presenteren.
Veel bedrijven tuigden in allerijl huisverkooppunten op, waar de tulpen in pakketten van vijftig worden
verkocht en bollen-op-pot per tray. Daar is op veel plaatsen gretig op gereageerd en veel van de voornamelijk tulpen zijn weer uitgedeeld aan zorgmedewerkers. Een fietsroute langs de bedrijven in de Duin- en
Bollenstreek werd op het laatste moment weer afgeblazen, omdat mensen tijdens het mooie weer vorig
weekeinde naar buiten gingen en de voorzorgsmaatregelen negeerden.
Veel telers en bloemenkopers vinden de acties hartverwarmend, blijkt uit de reacties op Facebook.
Daar zijn de afgelopen dagen talloze acties gedeeld en telers zetten social media in als reclamemiddel.

Zorg in de
bloemen

specialist Hans Tesselaar van Flynth ziet
bij broeierijen omzetverliezen ontstaan
van ettelijke tienduizenden euro’s tot een
veelvoud daarvan. Hij waarschuwt voor
het accepteren van staatssteun. “Het is
hoe dan ook weer een nieuwe financiering
en ik verwacht ook niet dat die gratis is.
Gebruikelijk is een provisie van 3 procent,
al is die voor deze situatie nog niet bekend.
Vraag uitstel van aflossing aan. Het gevolg
is waarschijnlijk dat de looptijd van de aflossingsregeling wat langer wordt en dat je
niet ineens na een half jaar alsnog het geld
moet ophoesten.”
Het zijn straks de banken die vaststellen
of een bedrijf in de kern gezond is en dus
of ze in aanmerking komen voor steun.
Dat proces is grotendeels geautomatiseerd.
Tesselaar: “Bedrijven die de financiën op
orde hebben en die niet al bij de afdeling
bijzonder beheer van de bank zitten.”
Hij verwacht dat na de crisis wel anders
wordt gekeken naar uitbreidingsplannen
van de bedrijven. “Je moet zelf de eerste
eventuele klappen kunnen opvangen, op
het gebied van financiën en afzet.”
Wanhopen doet Tesselaar nog niet. De accountant kan zich niet voorstellen dat een
heel groot deel van het bedrijfsleven verloren gaat. “Doemdenken helpt niemand.

We moeten kijken naar wat er mogelijk is.
Niet naar wat er onmogelijk is.”

‘VEEL RUIMTE’
Binnen de bollen- en handelssector wordt
ook zoveel samengewerkt om bedrijven
tegemoet te komen en om dubbel werk
te voorkomen. Zo hebben KAVB, Anthos,
CNB en Anthos de koppen bij elkaar gestoken om af te spreken hoe wordt omgegaan
met leverings-, verzend- en acceptatieproblemen. Die zijn ontstaan omdat de
grenzen zijn gesloten en het vliegverkeer
is geminimaliseerd. Bemiddelaar CNB
adviseert haar leden ook zoveel mogelijk
gebruik te maken van de beschikbare steunmaatregelen. Over uitstel van
betalingen rept het bedrijf nog niet. Wel
is duidelijk dat binnen het vak stemmen
opgaan om te voorkomen dat bollen tegen
te lage prijzen worden verkocht. Om dat
collectief te voorkomen, zijn sectorbrede
afspraken nodig. De Autoriteit Consument
en Markt (ACM) laat dat nog niet toe.
‘Concurrentieregels bieden veel ruimte
om in tijden als deze samen te werken om
te voorkomen dat mensen en bedrijven
de dupe worden’, is voorlopig alles wat de
toezichthouder meldt. Over versoepeling
wordt wel nagedacht.

In plaats van een bos bloemen weggooien,
een bos weggeven. Dit doen diverse broeiers en organisaties tijdens de coronacrisis.
Zo zijn er in de gemeente Schagen al ruim
23.000 tulpen weggegeven aan zorgmedewerkers en bloemisten. Deze bossen zijn aangekocht door de agrarische ondernemers van
de gemeente Schagen bij DutchFlora uit Warmenhuizen en Houtman & Konijn uit Waarland. “Uit de regio, voor de regio”, zegt Martijn van den Berg, voorzitter van de afdeling
Heerhugowaard, Langedijk en Schagen van
LTO Noord. Hij bracht onder andere tulpen bij
verzorgingshuis De Zandstee in ’t Zand om zo
de medewerkers te bedanken voor hun inzet.
“Vanwege de veiligheid bracht het personeel
de tulpen zelf naar binnen. Bewoners stonden voor de ramen en begonnen ‘Tulpen uit
Amsterdam’ te zingen. Dat zorgde voor een
brok in mijn keel.”
Alle zorgmedewerkers in de gemeente Schagen kregen 19 maart tulpen. “Overal waar we
kwamen, kregen we alleen maar lof”, vertelt
Van den Berg. “Mensen waren echt blij met de
bloemen. Ook leefden ze mee met de broeiers. Ze hebben de beelden op het nieuws
gezien van veiling FloraHolland waar de bloemen worden weggegooid.”
Bloemisten kregen 150 bossen om gratis
mee te geven aan iedere betalende klant.
Zo bracht Van den Berg bossen bij Bloemsierkunst Florina in ’t Zand. Bloemist Brenda Lucas: “Triest dat dit nodig is, ik verkoop
ze liever. Klanten leven mee met de broeiers,
maar vinden het leuk een bos tulpen te krijgen.” Ondanks het virus is de verkoop vooralsnog gelijk gebleven, volgens Lucas. “Klanten komen minder naar de winkel, maar er
komen meer bestellingen via de telefoon en
e-mail.” Ondanks het gratis bosje tulpen,
worden tulpen ook gekocht. “Het is wel de
bloem van dit moment.”
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