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ALGEMEEN
De cijfers en informatie zijn gebaseerd op de interne administratie en jaarrekening, waarop geen
accountantscontrole is toegepast.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Bloemencorso Zundert bestaat uit de volgende personen:
Dagelijks bestuur
René Renne

Voorzitter

Hans van Gils
Rob van Gils

Vice-voorzitter
Secretaris

Gertjan de Kroes

Penningmeester

Portefeuillehouders
Marie-Louise Kerstens
Willy van Schie

Autour de Corso
Horeca & Programmering

Jos Jochems
Gidie Winkenius

Facilitair
Optocht & Tentoonstelling

Ton van den Bersselaar
Ad Boemaars

Operationele Diensten
Publiciteit & Sponsoring

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Een vergoeding kan worden verleend voor het
bijwonen van vergaderingen en besprekingen/werkzaamheden aangaande de stichting en de
daarmee samenhangende eventuele reis- en representatiekosten.
Doelstelling en beleidsplan
Op 15 augustus 1973 is bovengenoemde stichting opgericht en de stichting heeft als doel het
jaarlijks organiseren van en het voor de toekomst behouden van het Bloemencorso te Zundert.
Het vermogen en de inkomsten van de stichting kunnen, naast de inkomsten uit het evenement,
worden gevormd door subsidies, donaties, renten, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle
andere inkomsten uit en wijzigingen in de waarde van bezittingen.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
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Verslag van het bestuur
Algemeen
Op zondag 6 september 2015 trok ’s werelds grootste dahliacorso door de straten van Zundert. Deze
74e editie van Corso Zundert stond geheel in het teken van Vincent van Gogh, 125 jaar inspiratie.
Bijzonder, gezien het feit dat Corso Zundert zelden een thema heeft, maar voor hun meest beroemde
plaatsgenoot maakten de bouwers van de twintig buurtschappen graag een uitzondering. Het publiek,
met wederom een grote diversiteit aan nationaliteiten, kon genieten van een stoet van negentien door
Van Gogh geïnspireerde corsocreaties aangevuld met de top van internationale muziekkorpsen.
Helaas liet de corsozondag zich kenmerken door ronduit koud en nat weer. Met nog geen 17 °C op de
thermometer en een paar buien werd het publiek op de proef gesteld. Hierdoor werd het
bezoekersaantal gedrukt tot net boven de 22.000 betalende bezoekers. Een tegenvallend resultaat,
zeker gezien de vele PR activiteiten die in de aanloop naar het Van Gogh thema corso plaats gevonden
hebben. Zo hebben corsobouwers op 29 juli een groots dahliatableau met beeltenis van Van Gogh
opgebouwd op het Museumplein in Amsterdam. Deze spectaculaire PR-stunt kreeg veel media-aandacht
uit binnen- en buitenland.
Een van de meest spraakmakende deelnames aan het Corso 2015 was die van de buurtschappen
Achtmaal en de Lent. Door een voor het Zundertse corso unieke en éénmalige samenwerking hebben
zij onder één titel deelgenomen. Vandaar dat de stoet negentien creaties telde in plaats van de
gebruikelijke twintig. De wagen ‘Impressions de Vincent’, ontworpen door Harry van den Broek, werd
door de jury gewaardeerd met een 8e prijs.
Het buurtschap dat volgens traditie de Zundertse Jubel ten uitvoer mocht brengen was Buurtschap
Wernhout. In navolging van 2003 toen het corso ook een Van Gogh-thema had, wist Wernhout wederom
de 1e prijs in de wacht te slepen. ‘Adieu Vincent, een afscheid in bloemen’ werd door de jury
omschreven als “Een aangrijpende wagen die een diepe indruk nalaat en in kleur, vorm en
theatraliteit overdondert”. Een schitterende creatie die gewaardeerd werd met 634 punten en de
1e vakjury prijs.
Het publiek verkoos ‘Van Gogh’ van Buurtschap Klein-Zundertse Heikant tot winnaar van de
publieksprijs. Deze wagen werd 5e in de uitslag van de vakjury.
Prijzen vakjury
1. Adieu Vincent, een afscheid in bloemen
2. Stemmen
3. Geslepen
4. Arbeid
5. Van Gogh

Buurtschap
Buurtschap
Buurtschap
Buurtschap
Buurtschap

Pluim van de vakjury
Stemmen
Inventaris

Buurtschap ’t Stuk
Buurtschap Stuivezand
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Wernhout
’t Stuk
Helpt Elkander
Laer-Akkermolen
Klein-Zundertse Heikant

Stichting Bloemencorso Zundert te Zundert
Publieksprijzen
1. Van Gogh
2. De Nieuwe Lichting
3. Stil-Leven

Buurtschap Klein-Zundertse Heikant
Buurtschap Tiggelaar
Buurtschap Schijf

Portefeuille Autour de Corso
Hieronder een terugblik op 2015 vanuit opmerkelijke activiteiten betreffende werkgroepen binnen
Autour de Corso.
Onder de bezielende leiding van Frank Timmers is het juryrapport uitgeplozen en nabesproken met de
ontwerpers op de eerste maandag van oktober. Door ziekte van vakjuryleden, hebben we weer gebruik
kunnen maken van de expertise van een oudgediende. De werkgroep heeft zich gebogen over een
speciale Van Goghprijs en beoordeling, hetgeen niet nodig was omdat uiteindelijk alle wagens te
maken hadden met ‘125 jaar inspiratie’.
De werkgroep Onthaal en vermaak is dit jaar niet echt van de grond gekomen. Toch zijn er
randactiviteiten geweest, die niet onbenoemd mogen blijven; de -bij iedereen bekende- jaarmarkt en
de blaaskapellen die sinds jaar en dag het wachtende publiek entertainen.
Het straattheater is dit jaar uitgevoerd door Fontys Hogeschool voor de Kunsten, afdeling Theater.
Middels een alliantie tussen SBZ en Fontys, waren er een twintigtal enthousiaste leerlingen en enkele
begeleiders een heel weekend in Zundert aanwezig wat resulteerde in verborgen theater en
straattheater in de uurtjes voorafgaand aan de optocht. Er is door beide partijen geopteerd voor een
meerjaren samenwerking.
De letterlijke omlijsting van de sfeerpleinen is verder aangevuld met nog meer bedrukte
bouwhekzeilen, hetgeen een corsowaardige uitstraling laat zien.
Nieuw dit jaar was de samenwerking met de leerlingen van Prinsentuin Van Cooth en enkele
enthousiaste docenten. Zij verzorgden de belevingsactiviteit, waarvoor bs Wernhout hun ‘
Blankenberge-creatie’ ter beschikking had gesteld. Helaas is deze de week voorafgaand aan ons corso
helemaal verregend, waardoor het niet meer mogelijk was deze van een nieuwe laag bloemen te
voorzien.
De vrijwilligersavond is dit jaar geopend door het maken van een kindercorsowagen en de presentatie,
waarna de avond werd afgesloten met een zak friet, snacks en drank. De andere dag was het echte
kindercorso, zij vierde haar 65 jarige verjaardag. Dit kon uitbundig worden gevierd, mede door extra
sponsoring. In de herfstvakantie hebben de jeugdige corsovierders nogmaals uitgepakt vanwege het
jubileumjaar. Het zwemparadijs was de hele week een corsospeelpaleis.
Volgens goede traditie zijn de leskisten weer verspreid over de basisscholen in de gemeente Zundert en
zijn de initiatiefnemers voor de Corsoacademie al gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe
academie in 2016.
Verder heeft werkgroep Jaargetijden haar evenementen zoals de maquettepresentatie en de
corsofotowedstrijd weer georganiseerd. De buitenbuurten De Moeren en Tereik hebben hun bijdrage
aan het Van Goghcorso geleverd, en niet onverdienstelijk, deze amuses zijn weer volop
gefotografeerd.
We hopen met bovenstaande de beleving van de bezoekers getriggerd te hebben zodat deze volgend
jaar graag terugkomen naar Zundert –weer of geen weer- en zich opnieuw laten verrassen. Daarnaast
hopen we ook de ‘nieuwe’ vrijwilliger te bereiken en is er in december een banenmarkt georganiseerd
en een dagdeel gebrainstormd binnen het bestuur, het blijkt steeds moeilijker vrijwilligers te vinden
die hun schouders willen zetten onder het evenement.
Portefeuille Facilitair
Voor Facilitair nieuwe stijl is eind 2014 al een begin gemaakt. Toen Marco van Hassel bekend maakte
dat hij eind oktober 2014 zou terugtreden als portefeuillehouder is het bestuur op zoek gegaan naar
een vervanger. Het invullen van de omvangrijke taak bleek geen gemakkelijke opgave. Na gesprekken
met diverse personen kwam men al snel tot de conclusie dat het verstandig was de portefeuille
Facilitair anders in te richten. Er is eerst gezocht naar vrijwilligers die wel wat willen betekenen voor
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het corso, nadat die gevonden waren zijn de taken verdeeld. Drie coördinatoren, een secretaris en
portefeuillehouder was de basis voor een nieuwe constructie. John Haast, Ralf Maas en Jos Jochems
zijn toegetreden tot het team van Facilitair en de reeds zittende plaatsvervangende portefeuillehouder
Jos Gommers is als ervaren persoon behouden voor deze portefeuille. Het secretariaat was in handen
van Marianne Schellekens, in het voorjaar is deze functie overgedragen aan Ria Gommers. Facilitair is
verdeeld in drie coördinaten namelijk Inkoop (John Haast), Facilitair (Jos Gommers), en Engineering
(Ralf Maas). Jos Jochems is in de vergadering van de RvB in januari 2015 benoemd tot
portefeuillehouder Facilitair.
In de eerste maanden van het jaar zijn een aantal zaken overgedragen en door een groep van
± 25 vrijwilligers zijn de nieuwkomers op weg geholpen binnen Facilitair. Met verbazing hebben wij als
nieuwelingen soms gereageerd op de vele werkzaamheden die binnen Facilitair, maar ook binnen de
andere portefeuilles, verzet moeten worden. Verder zijn wij blij met de goede samenwerking tussen
de andere portefeuilles en het bestuur. Een van onze speerpunten voor 2015 was het werven van
vrijwilligers, we zijn daar redelijk in geslaagd. Mede door de banenmarkt in december 2014 en de
terugkeer van een aantal vrijwilligers hebben we nu een groep van ongeveer 40 vrijwilligers waar we
blij en trots op zijn.
Binnen coördinaat Facilitair is tijdig begonnen met de vele voorbereidingen. Een paar weken voor het
corso is samen met afgevaardigden van alle buurtschappen gestart met het aanbrengen van de nieuwe
banieren. Het straatbeeld is weer opgefleurd al moet menigeen in Zundert wennen aan de nieuwe
banieren. De werkzaamheden door de grote groep vrijwilligers verliepen volgens plan. Het plaatsen van
toiletten, kassa’s en hekwerken ging voorspoedig. Voor het eerst is, in samenwerking met Gemeente
Zundert en Operationele Diensten, de Molenstraat vanaf woensdagochtend volledig afgesloten voor het
verkeer, zodat tribune- en tentenbouwers veilig konden werken aan de opbouw van sponsorhome en
alle tribunes rondom de Markt. De zonnewijzers en het bordenplan zijn wat aangepast omdat we nu te
maken hebben met een nieuwe “randweg”, welke in september helaas nog niet in gebruik was
genomen.
Het slopen kwam op corsodinsdag wat langzaam op gang, maar door goed werk van deze werkgroep en
het mooie weer waren alle corsocreaties om 20:00 uur volledig gesloopt. Bij de corsoloods was een
week na het corso niet veel meer te zien van de vele materialen die retour gekomen zijn na het corso.
Mede door de loodsbeheerders is alles snel opgeslagen in de magazijnstellingen, volledig gecodeerd en
simpel terug te vinden in een loodsbeheersysteem.
Coördinaat Inkoop verzorgt de inkoop in de breedste zin van het woord. Alles wat ingekocht wordt
m.b.t. facilitaire zaken voor het evenement en diverse materialen voor de buurtschappen. Opmerkelijk
was de toename van de hoeveelheid constructie- en betonijzer die voor de buurtschappen is ingekocht.
Ook in overige materialen zien we een verdere stijging in afname van materialen. Wij hebben
geconstateerd dat in het verleden ook materialen werden besteld via de buurtschappen die werden
doorgeleverd aan andere verenigingen. Dit willen we in het vervolg tot een minimum beperken.
Met bepaalde leveranciers moeten strakkere afspraken gemaakt worden om noodzakelijke
aanpassingen door organisatie of buurtschappen te voorkomen. Voor tribunes en tenten worden of zijn
er lange termijn afspraken gemaakt. Het rijdend materieel proberen we binnen de dorpsgrenzen te
regelen. Hier dienen vooraf duidelijke afspraken en huurovereenkomsten te worden ondertekend. Het
huren van heftrucks via BHV heeft ons een mooi financieel voordeel opgeleverd. Het afvoeren van het
afval voor de buurtschappen en de Stichting kent nog een paar kleine aandachtpuntjes. Dit jaar zijn
voor het eerst met een vuilniswagen de containers op maandagochtend allemaal leeggemaakt, dit is
prima bevallen.
Coördinaat Engineering heeft met betrekking tot het tekenwerk prettig samengewerkt met Dennis van
de Wouw (H&P). Samen zijn er flinke stappen gemaakt in een verdere professionalisering van het
tekenwerk. Er zijn maar liefst 100 tekeningen gemaakt t.o.v. 15 in voorgaande jaren. Alles is
gedigitaliseerd en opgeslagen op het DMS.
Voor het geluid langs het parcours is gezocht naar eventuele alternatieve partijen Daarbij is al snel
gebleken dat de door de huidige leverancier geboden prijs-/kwaliteitverhouding niet door andere
aanbieders geboden kan worden. Met onze installateur is veelvuldig overlegd over alles wat er aan
verlichting en voorzieningen moet worden aangebracht langs het parcours en op het
tentoonstellingsterrein. Beide partijen hebben uitgesproken de mogelijkheden van een meerjarig
contract te willen bezien.
Voor de aanrijdroutes van de corsowagens, het snoeien van bomen, verwijderen van obstakels binnen
en buiten het parcours vindt regelmatig overleg plaats met gemeente en provincie.
De zwarte corsoblouses en -jassen zijn vervangen door zwarte polo’s en jassen met het nieuwe
corsologo. Alles is weer netjes ingenomen en opgeborgen in de corsoloods.
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Portefeuille Horeca & Programmering
De commissie Horeca en Programmering heeft in 2015 getracht weer een mooie programmering weg te
zetten en daarnaast de horeca-exploitatie te optimaliseren. Met het programmeren van meerdere
bands verdeeld over diverse locaties is de werkgroep van mening dat het zeker geslaagd is geweest.
Ook uit de evaluaties en reacties die zeer positief waren kunnen we opmaken dat we op deze voet
verder willen/moeten gaan. Het blijft elk jaar een uitdaging om het iedereen naar de zin te maken,
maar uitdagingen zijn er om aangegaan te worden.
Op diverse locaties waren verschillende cateraars ingehuurd en ook zij voldeden aan ons wensen(eisen)pakket wat resulteerde in tevreden gasten op het Zonneplein, Le Soleil en VIP deck. Het
foodplein lijkt op de huidige locatie onvoldoende tot zijn recht te komen, zowel voor de bezoeker als
voor de cateraar zelf. Hier zullen we zeker naar moeten kijken in de toekomst.
Personeel is in 2015 bij dezelfde leverancier aangetrokken als in 2014. Na een serieuze evaluatie met
kritische punten uit 2014 hebben wij gemeend deze partij nog een kans te geven. Nu wisten zij immers
wat het evenement Corso inhield en konden zij zich beter voorbereiden op 2015. Commissie H&P is van
mening dat dit goed heeft uitgepakt, betere afstemming, duidelijke afspraken en beter (gastvrij)
personeel. Op piekmomenten zal het altijd lastig zijn om naar ieders wens en snelheid te kunnen
werken, we hopen dit de aankomende jaren door ervaringen op te laten doen nog verder te
verbeteren.
Ook dit jaar hebben we zelf als commissie weer nieuwe ervaringen opgedaan die we zeker positief
kunnen gebruiken in de toekomst. Inzet van professionals heeft er toe geleid dat er een betere kijk is
gekomen op het reilen en zeilen op de sfeerpleinen.
Al met al een corsojaar waarin we weer veel geleerd hebben en nog beter naar de toekomst kunnen
kijken.
Portefeuille Operationele Diensten
2015 was een druk jaar voor Operationele Diensten. De samenwerking met de B.A.K. in Prinsenbeek,
het leveren van ca. 80 verkeersregelaars vanuit Zundert naar Prinsenbeek, de afronding van de
werkzaamheden voor de randweg en het schrijven van een nieuw verkeersplan waren naast de zaken
die elk jaar terugkomen een mooie uitdaging.
In 2015 werd verdere invulling gegeven aan het NIX18 beleid. Voor het eerst werd er gebruik gemaakt
van polsbandjes NIX18. Deze polsbandjes werden na controle van de identiteit verstrekt door
medewerkers van het beveiligingsbedrijf.
Dit jaar werd er tijdens het corso ook een steunzender geplaatst door T-Mobile. Met de steunzenders
van KPN en Vodafone zorgde dit ervoor dat we voor het eerst een optimaal functionerend gsm-netwerk
hadden tijdens het corsoweekend. Het effect van deze steunzenders werd door Stichting
Bloemencorso, de gemeente Zundert, politie en de providers als zeer positief ervaren.
De inbreng van de afdeling risicobeheersing van de brandweer veroorzaakte best wat aanvullende
werkzaamheden in de aanloop naar het corso. Verschil van inzicht met betrekking tot regelgeving en
onbekendheid met elkaar was hier deels de oorzaak van. In de toekomst zal door de inbreng van de
afdeling risicobeheersing van de brandweer de veiligheid gedurende ons evenement nog meer zijn
gewaarborgd.
Het afgelopen jaar hadden we twee speerpunten, te weten:
•
•

Continuering gsm-netwerk:
Incidentenmanagement.
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Het 2e speerpunt is vooral gericht op het structureren van de communicatie in het geval van
calamiteiten en incidenten. Samen met de gemeente Zundert en de politie zal hier in 2016 verder aan
worden gewerkt.
Na afloop van het corso 2015 werd naar het beveiligingsbedrijf en medische hulpverlener de intentie
uitgesproken om de komende drie jaar van hun diensten gebruik te blijven maken. Daarnaast werd in
2015 een begin gemaakt om de administratieve werkzaamheden in relatie tot het inhuren van enkele
partijen zoals de Zundertse EHBO en de Achtmaalse Rally Club te vereenvoudigen.
Al met al kunnen we als portefeuille Operationele Diensten weer terugkijken op een mooi corsojaar.
Portefeuille Optocht & Tentoonstelling
Ook dit jaar heeft deze portefeuille geprobeerd om er een vlot trekkend geheel van te maken voor wat
betreft de optocht op zondag. Dat dit anders gelopen is dan gepland had diverse oorzaken die zeker
richting 2016 zullen worden aangepakt.
Al vroeg in het jaar, tijdens de maquettepresentatie, heeft de regiecommissie de moeilijke taak om
een zo goed mogelijke optocht samen te stellen. Hierbij wordt voorafgaand een kort gesprek gehouden
met alle ontwerpers en vervolgens gaan zij aan de slag met foto’s en hun eigen ideeën om vervolgens
tot een sterk geheel te komen. Daarbij worden ook de korpsen, die al eerder zijn gecontracteerd,
geplaatst en hierbij wordt er naar gestreefd de muziekstijl zo goed mogelijk af te stemmen op de
eventuele muziek of geluidseffecten die de wagens gebruiken. Maar ook proberen zij rekening te
houden met de voorkeuren van de ontwerpers voor wat betreft de plaats in de optocht.
Op corsozondag is een grote groep mensen actief om samen met de buurtschappen en overige
instanties er voor te zorgen dat de optocht weer een vlot lopend geheel gaat worden, zonder al te veel
oponthoud en incidenten. Dit jaar begon de zondag rustig en verliep de aankomst op het
tentoonstellingsterrein redelijk. Iedereen was, zij het nipt, op tijd en kon goed door de jury bekeken
worden. Wellicht kan er ten aanzien van de eerste schouwing nog wel iets verbeterd worden maar daar
gaan wij als commissie zeker mee aan de slag. De optocht vertrok vervolgens op tijd en had onderweg
best wel wat problemen. Met als gevolg dat de laatste wagen pas om 19.30 terug was op het
tentoonstellingsterrein. Hier werden de wagens op hun plaats gezet voor de presentatie van de avond
en de maandag.
Op maandag hadden we weer 3 figuratieronden die volgens ons prima zijn verlopen, al is het jammer
dat bij het laatste blok niet alle buurtschappen zich aan de afspraken hielden en hun eigen feestje op
de wagen vieren wat soms tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wij als commissie zullen er alles aan
gaan doen om er in 2016 weer een vlot trekkend geheel en optimale presentatie van te maken, maar
we kunnen dit zeker niet alleen en vragen daarom ook aan de buurtschappen om hieraan hun volledige
medewerking te geven.
Portefeuille Publiciteit & Sponsoring
2015 was voor P&S het jaar waarbij het van Gogh thema centraal stond in de publiciteit.
Ook daarbij is de beleving van corso het uitgangspunt geweest.
Wat betreft de sponsoring hebben we het verwachte resultaat (mede n.a.v. het van Gogh jaar)
uiteindelijk niet gehaald.
PR
In 2015 hebben we ons geheel gericht op het themajaar ‘Van Gogh, 125 jaar inspiratie’. Daarbij is
gebruik gemaakt van alle mediakanalen, zowel online als radio en TV. In 2015 hebben we in onze
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afspraken met BNdeStem voor wat betreft de corsobijlage in de week voor corso een uitbreiding weten
te realiseren. Dit heeft er toe geleid dat ook bij het Brabants Dagblad (regio Den Bosch) deze bijlage
bij alle abonnees is verstrekt. Totaal hebben dit jaar 200.000 lezers deze bijlage in de bus ontvangen.
Ook in de huis aan huis Bode in Zundert, Etten-Leur en Rucphen is er een aparte corsobijlage verstrekt.
Bekendheid via Social Media heeft in 2015 een hele grote vlucht genomen. Daaraan was het project
‘Van Gogh Tableau’ op het Museumplein in Amsterdam mede debet. De beelden van dit tableau zijn de
hele wereld over gegaan en hebben bijzonder mooie en betekenisvolle reacties opgeleverd. Het
project heeft als publiciteitsstunt een hele grote waarde gehad voor Corso Zundert. Naast het tikken
van het tableau door de Zundertenaren waren er ter plaatse op een groot ledscherm mooie beelden te
zien van Corso Zundert. Dit totaal heeft bij het publiek en de media grote indruk gemaakt.
Samenwerking met de Belgische corso’s heeft er toe geleid dat Zundert dit jaar als gaststad is
aangekondigd bij het bloemencorso in Blankenberge. Gesprekken met het gemeentebestuur van de
beide gemeenten en de corso-organisaties hebben het mogelijk gemaakt dat Zundert zich heeft kunnen
promoten met de bekende thema’s Van Gogh, groen en aardbeien, Zundert Trappist, als ook het
grootste bloemencorso van de wereld. Corso Zundert is hierdoor ook bij de vele toeristen die
Blankenberge binnen hun grenzen heeft zeker een bekende geworden. Ook buurtschap Wernhout heeft
hier aan bijgedragen omdat zij als deelnemer aan het corso in Blankenberge indirect ook aandacht aan
Corso Zundert hebben besteed.
De promotiefilm die we elk jaar maken had dit jaar ook een speciale editie. De film is opgenomen in
het van Gogh museum in Amsterdam met Zunderts publiek en in de hoofdrol Lieve Bastiaansen samen
met de bekende Zundertenaar Guus Dam.
Er is dit jaar erg veel energie gestopt in het landelijk op TV (NPO) krijgen van de live uitzending van
ons corso. Dit is helaas niet gelukt. Naast de eerder ingekochte reclame op Ster en Cultuur (NPO) en
het feit dat Piet Paulusma wederom in Hart van Nederland aandacht heeft besteed aan Corso Zundert,
was er dit jaar ook een live registratie op Omroep Brabant. Ondanks onze wens is er geen sprake
geweest van een samenwerking tussen Omroep Brabant en onze plaatselijke tv-organisatie ROS. Door
de ROS is een afzonderlijke reportage gemaakt met beelden van corso 2015 op diverse plaatsen langs
het parcours. Deze is een week later op de ROS TV getoond. Omroep Max heeft eveneens een week
later een samenvatting uitgezonden.
Dit jaar hebben we wederom in de bioscoop in Antwerpen (Metropolis) en ook in de bioscoop in
Turnhout PR gemaakt voor het Zundertse corso.
Marketing/verkoop
De voorverkoop van tribunekaarten verliep boven verwachting. We kunnen stellen dat nagenoeg alle
tribuneplaatsen al een week voor corsozondag waren verkocht.
Vanwege het Van Gogh thema stond de totale uitstraling van Corso Zundert naar buiten in dit teken. Al
het materiaal dat naar buiten werd gebracht had de uitstraling van het thema 125 jaar inspiratie op
Van Gogh. Dat betekende dat er door de club vormgevers en opmaak heel veel werk is verzet. Van
Zonnewijzer tot poster, van uitnodiging aan vips tot aan entreekaarten had alles een Van Gogh
uitstraling.
Verder hebben we dit jaar gezorgd voor een betere verspreiding van ons promotiemateriaal zodat op
vele plaatsen en met name ook in de grotere steden Corso Zundert via posters bekend is gemaakt.
Daarbij hebben we ook de samenwerking met de portefeuille Horeca en Programmering, die
bekendheid geven aan het corsofeest nadrukkelijk verstevigd.
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Onze groep die elke jaar diverse jaarmarken bezoekt om corso in de omgeving te promoten heeft zich
dit jaar eveneens gepresenteerd bij de bouwplaatsen in Blankenberge waar op zaterdag voorafgaande
aan het corso in Blankenberge vele toeristen en corsoliefhebbers de bouwplaatsen bezoeken.
Ook Autour de Corso, het bezoeken van tenten op de zaterdag voor het corso zit weer in de lift. Dit
jaar hebben hier weer meer liefhebbers zich voor gemeld.
Sponsoring
Vanwege het Van Gogh jaar hebben we ingestoken op tenminste een gelijk bedrag aan
sponsorinkomsten.
Dit is niet geheel gerealiseerd. De locatie Zonneplein was dit jaar zo’n succes dat we hier een
uitbreiding hebben gerealiseerd van 100 extra plaatsen waardoor totaal 500 mensen van deze
sponsorlocatie gebruik hebben gemaakt.
Vorig jaar hebben we onze sponsoractiviteiten uitgebreid met een Vip locatie op het
tentoonstellingsterrein. We hebben dit jaar deze locatie op zondag helaas niet met een of meerdere
sponsors kunnen invullen. Op maandag is dat wederom wel gelukt.
Ook bij onze vijf sterren locatie Le Soleil hebben we een lichte daling van het aantal bezoekers
geconstateerd.
De bezetting van onze club sponsoring is onvoldoende. Dat betekent dat het ons aan mankracht
ontbreekt om voor bezetting van alle locaties en voor de verkoop van alle adverteerders mensen op
pad te kunnen sturen. Ook nieuwe netwerken zijn hierbij noodzakelijk.
Het aantal personen dat zich meldt als vriend van het corso groeit nog steeds.
Bestuur
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt:
Dagelijks bestuur
René Renne
Hans van Gils
Rob van Gils
Gertjan de Kroes

1

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Portefeuillehouders
Marie-Louise Kerstens
Willy van Schie
Jos Jochems1
Gidie Winkenius
Ton van den Bersselaar
Ad Boemaars

Autour de Corso
Horeca & Programmering
Facilitair
Optocht & Tentoonstelling
Operationele Diensten
Publiciteit & Sponsoring

Op 26 januari 2015 is Jos Jochems benoemd tot Portefeuillehouder Facilitair.

Huishoudelijk reglement
Conform het huishoudelijk reglement van de Stichting luidt het rooster van aftreden als volgt.
Statutair worden bestuursleden gekozen voor een termijn van drie jaren, met een maximum van drie
termijnen.
Aftredend in 2016:
Aftredend in 2017:

Aftredend in 2018:

(1e termijn)
(1e termijn)
(3e termijn)
(1e termijn)
(1e termijn)
(2e termijn)
(2e termijn)
(2e termijn)

Ad Boemaars
Gertjan de Kroes
René Renne
Hans van Gils
Jos Jochems
Gidie Winkenius
Marie-Louise Kerstens
Rob van Gils
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Ton van den Bersselaar
Willy van Schie

(2e termijn)
(2e termijn)

Vergaderstructuur en –frequentie
De Raad van Buurtschappen is in het verslagjaar vijf maal bijeengekomen; het dagelijks bestuur is in
het verslagjaar twaalf maal bijeengekomen en het bestuur kwam dertien maal bijeen.

Resumé
Tot slot laten we nog enkele veelbesproken onderwerpen en highlights van 2015 de revue passeren.
In 2015 werd het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh herdacht met een veelzijdig cultureel
programma: '125 jaar inspiratie'. In een uniek internationaal samenwerkingsverband van musea en
erfgoedlocaties vonden in binnen- en buitenland tal van activiteiten plaats. De corso-organisatie heeft
medio 2014 al besloten om mee te werken aan de nagedachtenis van hun beroemde dorpsgenoot.
2015 stond voor Corso Zundert dan ook in het teken van het thema ‘Vincent van Gogh, 125 jaar
inspiratie’. Uiteraard was het hoogtepunt het themacorso zelf, maar daaromheen waren er ook nog tal
van PR activiteiten. Een van de initiatieven waarvoor de internationale media veel belangstelling had
was het acht bij acht meter grote dahliatableau met zelfportret van Vincent van Gogh. Dit werd op 28
juli door vrijwilligers van SBZ en buurtschappen opgebouwd op het Museumplein in Amsterdam, pal
naast het Van Gogh Museum. Op 29 juli, de sterfdag van Vincent, vond de officiële onthulling plaats
door Laurens Ivens, loco-burgemeester van Amsterdam, Janine Fluyt, hoofd communicatie van het Van
Gogh Museum in Amsterdam, Frank van den Eijnden, voorzitter Van Gogh Europe en door de
burgemeester van Zundert Leny Poppe-de Looff. De meegereisde vrijwilligers gaven uitleg en
toelichting aan passanten en bezoekers. Het tableau werd op 30 juli weer afgebroken. Ook de
corsocommercial stond in het teken van Van Gogh. Deze werd opgenomen in het Van Gogh Museum met
onder andere de Zundertse acteur Guus Dam in de hoofdrol.
De drie grootste Brabantse parades, Corso Zundert, Bosch Parade en de Brabantsedag zijn een
samenwerking gestart. Onder de naam 'Kroonjuwelen van Brabant' worden de krachten gebundeld op
het gebied van met name artistieke kwaliteit, promotie, financiering en veiligheid. Dit met als doel de
drie optochten kwalitatief en organisatorisch naar een nog hoger plan te tillen.
In 2015 is een investering gedaan in banieren voor de lantaarnpalen langs de optochtroute. De
welbekende kronen met doeken en vlaggen aan de lantaarnpalen waren versleten en aan vervanging
toe. In plaats daarvan zijn meer eigentijdse banieren aangeschaft met nieuw montagesysteem. De
meningen over de uitstraling waren verdeeld, sommigen moesten nog wennen aan de nieuwe
versiering.
Net zoals de vlaggen waren ook de blouses en jassen van wagenbegeleiders en SBZ-medewerkers toe
aan vervanging. Hiervoor zijn nieuwe poloshirts en jassen aangeschaft die zorgen voor een herkenbare
en uniforme uitstraling van de medewerkers van de corso organisatie.
Leden van de Raad van Buurtschappen hebben op 21 augustus elkaars corsocreatie opgemeten. Dit naar
aanleiding van discussies over of men zich wel aan de afgesproken maximale afmetingen houdt. Tijdens
deze avond zijn bij een aantal buurtschappen afwijkingen geconstateerd, welke ruimschoots voor het
corso nog zijn gecorrigeerd. Het initiatief is goed bevallen en zal zeker nog een aantal jaren navolging
krijgen.
Op 30 augustus vond het bloemencorso in Blankenberge plaats. Om onze samenwerking te
onderstrepen en waar mogelijk uit te breiden was Zundert tijdens het evenement ‘gast-stad’. Het
Zundertse corso en diverse Zundertse producten werden tijdens het bloemencorso in Blankenberge
gepromoot. Ook daar hebben Zundertse corsobouwers twee panelen gebouwd met beeltenissen van
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Vincent van Gogh en Roger Raveel. Buurtschap Wernhout nam deel met een wagen in Van Gogh thema.
Tijdens het corso in Zundert op 6 september was een delegatie uit Blankenberge uitgenodigd.
Voor het derde jaar op rij werd met de lokale horeca een gezamenlijke horecamunt gehanteerd.
Helaas kwam een aantal horecaondernemers de gemaakte afspraken niet na met name ten aanzien van
maateenheden. Dit geeft nog ruimte voor verbetering van de samenwerking in de toekomst.
De live uitzending op Omroep Brabant is terug van weggeweest. Na een aantal jaar van afwezigheid
heeft Omroep Brabant in 2015 weer een liveverslag gemaakt. Helaas duurde de stoet wegens een
aantal vertragingen te lang en werd de live-uitzending voortijdig afgebroken.
Het kindercorso bestond dit jaar 65 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum kregen alle kinderen een
extra feestelijke dag in zwembad De Wildert aangeboden. Het kindervaandelfeest heeft
plaatsgevonden op 24 oktober, maar de organisatie daarvan ligt voortaan volledig in handen van
’t Stokperdje.
Op 26 oktober heeft wethouder De Beer samen met de negentien buurtschappen gelegen binnen de
gemeente Zundert symbolisch een overeenkomst tot gebruik en vestiging van een recht van opstal
corsobouwplaatsen ondertekend. Hiermee wordt een duurzame, planologische en gelijkwaardige
huisvesting voor de buurtschappen geborgd.
Ook zijn in het najaar de eerste omgevingsvergunningen met goedgekeurde constructieberekeningen
voor de corsobouwplaatsen afgegeven. De komende tijd zullen de andere buurtschappen gefaseerd
volgen.
Tijdens de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 26 januari is Jos Jochems benoemd tot
portefeuillehouder Facilitair. Deze functie was vanaf 27 oktober 2014 vacant. Door een werkgroep is
tevens een nieuwe structuur opgezet voor de portefeuille. Dit heeft in 2015 haar vruchten afgeworpen,
Facilitair heeft goed gedraaid en er is een groeiende aanwas van nieuwe vrijwilligers.
Tijdens de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 26 oktober zijn bestuursleden Marie-Louise
Kerstens, Ton van den Bersselaar, Willy van Schie, Gidie Winkenius en Rob van Gils in hun functie
herkozen voor een tweede bestuurstermijn van drie jaar.
Tijdens de jaarvergadering van Buurtschap de Lent op 6 maart is John Peeters benoemd tot lid van
verdienste van Stichting Bloemencorso Zundert. Helaas hebben we in 2015 ook afscheid moeten nemen
van twee leden. Johan Huijbregts, vrijwilliger bij Facilitair en oud-bestuurslid SBZ, overleed op 5
maart. Erelid, oud-bestuurslid SBZ en vrijwilliger bij commissie Financiën Hans de Wijs is overleden op
29 juni.
Zundert, maart 2016
Stichting Bloemencorso Zundert
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Balans per 31 december 2015

ACTIVA
€

31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

0

0

4.604

8.006

95.541

74.570

Liquide middelen

361.641

385.189

Totaal

461.786

467.765

231431

258.983

0

0

Kortlopende schulden

230.355

208.782

Totaal

461.786

467.765

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
(in euro's)
2015
Ontvangsten evenement
Ontvangen subsidies

905.450
10.000

2014
955.591
10.000

Totaal baten

915.450

965.591

Totale lasten evenement

653.701

664.547

Totaal beschikbaar voor doelstelling

261.749

301.044

Verstrekte subsidies

261.314

260.404

Totaal netto beschikbaar voor
toekomstige doelstelling

435

40.640

Bijzondere baten en lasten
Saldo baten en lasten

0
435

0
40.640
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERANTWOORDING
Algemeen
Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.
Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde op basis van de fifomethode, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor aangegane verplichtingen die naar alle waarschijnlijkheid zullen
leiden tot een uitgaande kasstroom die op een betrouwbare wijze kan worden vastgesteld per
jaareinde maar waarvan per jaareinde de uitgaande kasstroom nog onzeker is.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de evenementopbrengsten en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
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