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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
In de eerste helft van september 2016 werden warmterecords gebroken, er werden maar liefst 7
zomerse dagen en 2 tropische dagen gemeten. Helaas kon het Zundertse corso daar niet van
profiteren. Uitgerekend op 4 september, de dag van het 75e Corso Zundert, was het weer ronduit
slecht met regen en wind, veel wind. Bezoekersaantallen bleven mede hierdoor, met 19.500
betalende bezoekers, ver achter bij de begroting. Tot overmaat van ramp bleven vanwege de
harde wind met windstoten tot boven windkracht 6 de corsocreaties van Buurtschap KleinZundertse Heikant en Buurtschap Veldstraat achter op het tentoonstellingsterrein. De corso
organisatie besloot deze wagens om veiligheidsredenen uit te sluiten van deelname aan de
optocht. Een drama voor alle corsobouwers die maandenlang met ziel en zaligheid gebouwd
hebben aan deze corsowagens.
Ondanks alles waren er ook positieve ontwikkelingen in 2016. De route van het corso, die sinds
1963 onveranderd is, werd dit jaar rechtsom gereden in plaats van linksom. Deze nieuwe route
moest een vlottere doorstroming van de corsowagens bewerkstelligen, met minder oponthoud
vanwege lastig te nemen bochten. Uit evaluaties bleek dat dit in ieder geval in 2016 bijgedragen
heeft tot het daadwerkelijk vlotter trekken van de stoet. Uiteraard zullen we de komende jaren
moeten bezien of dit resultaat van structurele aard is.
In 2016 trok het corso voor de 75e keer door de straten van Zundert, wat betekent dat Corso
Zundert in dit jaar 80 jaar bestond. Reden voor een extra feestdag op corsodinsdag met ’s
middags een programma voor de ouderen en ’s avonds een feestavond met eighties-thema.
De volgens de vakjury onbetwiste nummer één van Corso Zundert was Buurtschap Tiggelaar. De
waardering voor haar wagen ‘Gevaarlijk Transport’ werd omschreven als “Superieur op elk
terrein, een totale belevenis die een ijzersterk concept van theater en vormgeving samenbrengt”.
Spannend was het niet meer toen deze imposante wagen met zijn vele figuranten als laatste over
de Markt kwam en alleen de 1e prijs nog te vergeven was. De blijdschap en de welbekende
Zundertse jubel waren er echter niet minder om. Gewaardeerd met 647 punten was Tiggelaar de
terechte winnaar van de 1e vakjuryprijs.
Het publiek verkoos ‘Valse Hoop’ van Buurtschap Schijf als mooiste wagen, deze won de 1e
publieksprijs.

Prijzen vakjury
1. Gevaarlijk Transport
2. Menskracht 12
3. Valse Hoop
4. Fanfare
5. Vortex

Buurtschap Tiggelaar
Buurtschap Helpt Elkander
Buurtschap Schijf
Buurtschap Molenstraat
Buurtschap Klein Zundert

Pluim van de vakjury
Menskracht 12
Fanfare

Buurtschap Helpt Elkander
Buurtschap Molenstraat

17

Stichting Bloemencorso Zundert te Zundert

Publieksprijzen
1. Valse Hoop
2. Gevaarlijk Transport
3. Waterbuffalo

Buurtschap Schijf
Buurtschap Tiggelaar
Buurtschap Laarheide

Portefeuille Autour de Corso
Hieronder een terugblik op 2016 vanuit portefeuille AdC. Waarbij dit jaar het accent heeft
gelegen op het –opnieuw- bemensen van het team en de werkgroepen. Waardoor baanbrekende
activiteiten mogelijk achterwege zijn gebleven. Er blijken nog steeds vrijwilligers bereid zich in
te zetten voor het corso op velerlei gebied, zowel in de tenten, op de velden als bij de Stichting.
Zowel in het team AdC als bij de werkgroepen Jaargetijden en Jurering is er verjonging
opgetreden inzake de leeftijd van de vrijwilligers.
Helaas zijn ons twee juryleden ontvallen afgelopen jaar, wederom was een oudgediende bereid nog een
jaartje terug te komen. De werkgroepleden zijn volop op zoek voor het aankomende corso om weer een
volwaardige vakjury bij elkaar te krijgen op de eerste zondag in september.
Na het corso is de vierde corso academie van start gegaan, welke steeds meer een internationale
uitstraling krijgt door de begeleiding en deelname vanuit Loenhout. Aan 16 deelnemers, de maximale
groepsgrootte, wordt duidelijk gemaakt dat het ontwerpen niet louter en alleen ontwerpen is maar dat
er meerdere competenties nodig zijn dan alleen de creatieve component.
Na het succes van een paar jaren geleden zijn er enkele enthousiastelingen aan de slag gegaan met
educatieve activiteiten voor de peuteropvang. De eerste resultaten zullen in 2017 zichtbaar worden bij
vele peuteropvangplaatsen in de gemeente.
Onze bezoekers hebben ook dit jaar weer hun loopje gevonden naar de kermis en de jaarmarkten.
Steeds meer mensen weten waar ze hun auto wel of niet kunnen parkeren tijdens de opbouw van de
jaarmarkt en de kermis.
Het Kindercorso kenmerkt zich als een kwalitatief hoogwaardig evenement. Voor het tweede jaar van
een 3 jarige afspraak heeft kindercorso gebruik gemaakt van een grote sponsoring. 671 kinderen
hebben deel genomen aan het kindercorso, hier is het dalende aantal leerlingen in het basisonderwijs
zichtbaar. Het gemiddelde aantal deelnemers per nummer is nog steeds groeiende.
Het straattheater is dit jaar –wederom- uitgevoerd door Fontys Hogeschool voor de Kunsten, afdeling
Theater. De studenten waren dit jaar goed zichtbaar voorafgaand aan het corso. Ook de blaaskapellen
hebben hun deuntje meegeblazen. De sfeerpleinen, Nassauplein en Prinsenplein, hadden op het laatste
moment nog een invulling gekregen, waarbij de ondersteuning van BCV uit Breda onontbeerlijk was. De
wagen uit Blankenbergen is gedeeltelijk opnieuw getikt. En op het Nassauplein stonden maquettes
tentoongesteld. We hopen onze bezoekers met nog meer belevingsactiviteiten te mogen begroeten in
2017.
Het vrijwilligersfeest werd opgeleukt door een tonprater/ mauwerd en de rest van de avond werd er
veel gekletst over het corso onder het genot van een drankje en een hapje.
Werkgroep Jaargetijden heeft –met name- in de seizoenen ‘ lente’ en ‘ herfst’ haar steentje bijgedragen
in de vorm van de maquettefeesten en de herfstterugblik/ fotowedstrijd.
De buitenbuurten De Moeren en Tereik hebben wederom laten zien wat er binnen hun mogelijkheden
haalbaar is. Middels het bouwen van een kleinere corsowagen hebben zij de sociale verbinding binnen
hun buurt weer versterkt.
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Einde van dit jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd om te bekijken wat er mogelijk is aan
fondsenwerving, hier is een klein clubje voor bij elkaar geweest, wie weet wat dit in de nabije toekomst
op gaat leveren voor ons mooie corso!

Portefeuille Facilitair

Na een jaar van aftasten en verkennen, zijn we binnen de portefeuille facilitair in 2016 tijdig met alle
voorbereidingen van start gegaan. Het corso viert dit jaar het 80 jarig bestaan en er wordt besloten een
extra feestdag aan het programma toe te voegen. Dit betekent dat er op het gebied van facilitair een
aantal zaken een dag langer gehuurd moeten worden.
Binnen het coördinaat facilitair heeft werkgroep parkeren in overleg met de betrokken buurtschappen
die de parkeervelden uitbaten een nieuw voorstel gelanceerd. “Alle geparkeerde voertuigen over alle
parkeerterreinen worden bij elkaar opgeteld. Alle kosten en opbrengsten worden door alle
deelnemende uitbaters per geparkeerde auto gelijkmatig verdeeld”. Een ruime meerderheid van
betrokken uitbaters stemt in met het voorstel. Het transferium is van 2 naar 3 parkeervelden uitgebreid.
Op maandag is P6 bij de rotonde aan de Wernhoutseweg ook gebruikt als parkeerterrein, het is
wenselijk voor de maandag de parkeermogelijkheden nog verder uit te breiden.
Door het prachtige weer in aanloop naar het corso zijn alle werkzaamheden zeer spoedig en goed
verlopen. Alles verloopt volgens schema en de optocht kan wat ons betreft van start. Dit jaar trekt de
optocht voor het eerst rechtsom. Om die reden hebben we in samenspraak met de gemeente op
sommige plaatsen wat extra werkzaamheden gehad om de corsowagens zonder obstakels vlot rond te
laten trekken. Het rechtsom rijden is prima bevallen, de laatste corsowagen was zoals gewenst om
18:00 uur op het TTT. Na de optocht en maandagochtend zijn we met een kleine groep nog actief
geweest om spullen op te halen van de entreeposten en op maandagochtend zijn zo veel als mogelijk de
vuilcontainers allemaal geledigd. Door aanpassingen aan het TTT was de opstelling van de corsocreaties
veel anders dan voorgaande jaren. Voor het licht en geluid had dit verder geen grote gevolgen.
Op dinsdagochtend vroeg uit de veren om de wagens te ontmantelen. Door die aanpassingen aan het
CLTV terrein is het sloopterrein van de voorkant naar de achterkant verhuisd. Het afvoeren van het afval
gaat via Beekzicht, hierdoor heeft het verkeer geen hinder van de sloopwerkzaamheden. De inzet van
verkeersregelaars zijn daardoor overbodig geworden. Het is prachtig weer waardoor het slopen zeer
vlot verloopt en in een recordtempo zijn alle corsowagen om 18:00 uur afgevoerd en het terrein is
helemaal geveegd. De sloopploeg heeft zeer goed werk geleverd en kan tijdig aansluiten bij het feest ter
ere van het 80 jarig bestaan. Woensdag, donderdag en vrijdag wordt er opnieuw veel werk verzet. Alles
is weer prima opgeruimd en we sluiten het corso af met een BBQ voor alle personen die daar aan
hebben meegewerkt.

Portefeuille Horeca en Programmering
De portefeuille Horeca en Programmering heeft in 2016 hard gewerkt om er weer een goed
feest van te maken. We wilden echter dat de bezoekers het corsofeest meer zouden beleven.
Onder andere met het plaatsen van een corso selfie wall en een groot ledscherm waarop het
corso tijdens de optredens ook nog naar voren zou komen. Naar ons inzien is dat zeker gelukt.
De uitdaging dit jaar lag voor deze commissie bij de extra dag; de corsodinsdag. Met het
gegeven dat de baten de kosten moesten opvangen is de commissie gestart. Al snel waren er
diverse ideeën van klein tot heel groot. Daarnaast vonden we dat we ook de oudere corso
liefhebber iets moesten bieden. Er was dus een middag- en avondprogramma.
Vanuit onze commissie maar ook vanuit de buurtschappen is er wellicht te weinig
ruchtbaarheid gegeven aan het middagprogramma. Het zou alleen intern gepromoot worden,
maar dit had beter gekund waardoor er wellicht meer bezoekers zouden zijn gekomen in de
middag. Ondanks de lage opkomst was de middag zeker geslaagd en voor vele voor herhaling
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vatbaar. De avond was een echt Zunderts feest (zoals gevraagd) en ook daar was de commissie
tevreden over.
De betere sfeerbeleving zijn we vooral aangegaan op de Zonnewende. Verandering c.q.
vergroting van het CLTV terrein en het wegblijven van een grote sponsor voor de VIP tent heeft
ons doen besluiten het tentoonstellingsterrein anders in te delen qua horeca. Ook de
overdekte foodtent is verdwenen en terug naar de ingang gegaan, de bezoekers en de cateraar
waren hier tevreden over. De commissie is tevreden met de nieuwe indeling echter lijkt de
sfeer teveel afgezwakt te zijn. Dit zal het speerpunt zijn voor 2017.
Er zijn weer verbeterpunten maar ook zeker verbeterde punten. De relatie met de bestaande
horeca gaat op dezelfde voet verder, kan altijd beter maar ieder heeft zijn eigen belangen. De
corsomunt is inmiddels ingeburgerd en daar lijken de kinderziektes uit te zijn.
Portefeuille Optocht en Tentoonstelling
Ook dit jaar zijn wij als portefeuille weer druk bezig geweest om er een mooie en attractieve
optocht van te maken. Dit begon allemaal met de maquettepresentatie tijdens de
Aardbeienfeesten, waar de Regiecommissie weer de zware taak had om de optochtvolgorde te
bepalen. Vervolgens werd er een aanrijschema naar de buurtschappen verstuurd zodat ze zichzelf
op zondagmorgen konden presenteren aan de vakjury. Het was voor iedereen een spannende dag
omdat we dit jaar de optocht andersom lieten rijden en het afwachten was of dit goed zou
uitpakken. Na de start vanaf het TTT bleek al gauw dat het een schot in de roos was. Voor
volgend jaar zijn er nog wel wat aandachtspunten naar voren gekomen zoals de publiekvrije
zones en het ritsen bij het kruispunt Wildertsedijk Molenstraat Prinsenstraat. Hier zal het
komende jaar dan ook extra aandacht aan worden geschonken en zullen de mensen die op het
parcours aanwezig zijn als sectorcommandant nog eerder worden ingezet om dit te kunnen
bewerkstelligen. Verder is uit de evaluatiepunten gebleken dat de meeste buurtschappen het ook
als positief hebben ervaren. Dat het allemaal vlot verliep bleek wel uit het feit dat we dit jaar
mooi binnen de tijd terug waren op het TTT en we de wagens weer op hun aangegeven plaats
konden zetten. De opstelling van de wagens 1 tot en met 3 vooraan bij de ingang was op zich een
goed idee, maar tijdens de presentatie rondes bleek het toch wel voor wat oponthoud te zorgen.
Dit zullen we het komende jaar wat moeten aanpassen. Dat niet alle buurtschappen zich houden
aan de afspraken bleek wel tijdens de figuratierondes. Bij sommigen stond het geluid veel te hard
en bij anderen werd zelfstandig afgeweken van de presentatietijd. Hopelijk kunnen we in de
toekomst dit voorkomen door elkaar hierop aan te spreken.
Portefeuille Operationele Diensten

2016 was een druk jaar voor de portefeuille Operationele Diensten, waarin allerlei zaken op de agenda
stonden zoals:
• De samenwerking met de B.A.K. in Prinsenbeek, het leveren van ca. 80 verkeersregelaars vanuit
Zundert naar Prinsenbeek;
• Een eerste samenwerking met de B.C.V.(Bredase Carnavals Vereniging) met een uitwisseling
tijdens carnaval en Bloemencorso;
• De ingebruikname van de randweg en de gevolgen daarvan voor de verkeersstromen tijdens het
Bloemencorso;
• Een intensivering van het overleg met gemeente, brandweer en politie met betrekking tot de
veiligheid van het Bloemencorso;
• De begeleiding van een stagiaire van Avans Hogeschool, opleiding Integrale Veiligheid, met als
opdracht het uitwerking van een veiligheidsplan voor het Bloemencorso;
• Start met het vormen van een werkgroep verkeer en parkeren.
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In 2016 werd een vervolg gegeven aan het NIX18 beleid. Ook dit jaar werd er weer gebruik gemaakt van
polsbandjes NIX18, die na controle van de ID werden verstrekt door medewerkers van Scorpions.
Ook dit jaar werd er tijdens het corso een steunzender geplaatst door KPN en Vodafone en weer een
optimaal functionerend GSM netwerk te hebben tijdens het corsoweekend. Het effect van deze
steunzenders werd door stichting Bloemencorso, de gemeente Zundert, politie en de providers als zeer
positief ervaren.
Het afgelopen jaar hadden we twee speerpunten, te weten:

• Verder uitwerken van het Incidentenmanagement
• In kaart brengen van de verkeerscirculatie
Het eerste speerpunt is gedurende het jaar verschoven naar het overleg met gemeente, brandweer,
politie en Stichting Bloemencorso Zundert met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw
veiligheidsplan.
Het tweede speerpunt heeft geleid tot de behoefte om te komen tot een werkgroep verkeer en
parkeren.
Voor 2017 staan daardoor de volgende speerpunten op de agenda
• Veiligheidsplan
• Werkgroep verkeer en parkeren

Al met al kunnen we als commissie Operationele Diensten weer terugkijken op een mooi
corsojaar.
Portefeuille Publiciteit en Sponsoring
2016 was voor P&S het jaar waarbij gebruik van social media centraal stond in de publiciteit.
Wat betreft de sponsoring hebben we het verwachte resultaat uiteindelijk niet gehaald.
PR
2016 hebben we ons naast de gebruikelijke publicaties en persmomenten in het bijzonder gericht
op het verder uitwerken van social media gebruik.
Nadat we via het Prins Bernhard Cultuur fonds een bijdrage hebben gekregen voor de aanschaf
van materiaal (filmcamera’s en toebehoren), zijn er dit jaar diverse filmpjes gemaakt en via de
sociale media kanalen verspreid. We hebben hiermee wereldwijd het corso kunnen promoten.
In 2016 hebben we onze afspraken met BNdeStem verder uitgewerkt. Samen met de redactie van
BNdeStem club abonnees hebben we een campagne en arrangement opgezet voor een
uitgebreide corsotour. Vanaf donderdagmiddag tot en met zaterdagavond voor corso kon voor
deze tour worden ingeschreven door alle abonnees van BNdeStem. Daarnaast zijn er enkele
inhoudelijke pagina’s over het corso en advertenties aan deze actie toegevoegd
Dit heeft ons een groter bereik aan publiciteit opgeleverd en daarnaast invulling gegeven aan
onze visie en missie, namelijk de beleving van corso benadrukken. Een arrangement dat zeker
navolging zal krijgen.
In juli 2016 is samengewerkt met Belgische corso’s en is in Blankenberge mee gebouwd aan een
project in het kader van de Paravang-feesten. Zundertse corsobouwers hebben meegewerkt aan
het ontwerp en aan het tikken van de creatie. Daarnaast heeft ons team van de corsokraam daar
Corso Zundert gepromoot aan de vele inwoners maar met name aan de vele toeristen die
Blankenberge in de zomer rijk is.
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Ook buurtschap Wernhout heeft in Blankeberge bijgedragen aan de bekendheid van het
Zundertse corso als deelnemer aan het corso in Blankenberge eind augustus.
Marketing/verkoop
We hebben er voor gekozen om een extra tribune te plaatsen op de hoek van de Molenstraat en
Prinsenstraat na de reconstructie van dit kruispunt. Een naar onze mening unieke locatie waar de
optocht drie keer aan het publiek voorbij trekt. De verkoop hiervan blijkt meer tijd nodig te
hebben. We verwachten daar in 2017 meer plaatsen te kunnen verkopen.
De belangstelling voor de voorverkoop van tribunekaarten verliep overigens ook minder dan
verwacht. Uiteindelijk hebben we geconstateerd dat er met name op de tribunes verder van de
markt verwijderd nog vele plaatsen niet waren verkocht.
Sponsoring:
Dit jaar hebben we nieuwe afspraken gemaakt met onze hoofdsponsor Rabobank de Zuidelijke
Baronie. Helaas moeten we wel constateren dat de totale sponsor opbrengsten minder zijn
geweest dan begroot. Dit heeft te maken met enerzijds de concurrentie van diverse andere
evenementen in het corsoweekend zoals Rood Harige dag, Outdoor Brabant, grote jaarmarkt in
Breda Ginneken. Anderzijds speelt hierbij een belangrijk rol de te geringe bezetting van het
aantal vrijwilligers binnen onze stichting die zich met sponsoring bezig houden. Het blijkt erg
moeilijk te zijn om voor deze taak vrijwilligers te vinden.
De locatie Zonneplein was dit jaar wederom een succes formule. 500 bezoekers hebben van dit
arrangement gebruik gemaakt. De Vip locatie op het tentoonstellingsterrein hebben we dit jaar
wegens gebrek aan belangstelling afgeschaald naar een verhoging in plaats van een totale
verdieping op de tent. Ook bij onze vijf sterren locatie Le Soleil hebben we een lichte daling van
het aantal bezoekers geconstateerd.
Bestuur
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt:
Dagelijks bestuur
René Renne
Hans van Gils
Rob van Gils
Gertjan de Kroes

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Portefeuillehouders
Marie-Louise Kerstens
Willy van Schie
Jos Jochems
Gidie Winkenius
Ton van den Bersselaar
Ad Boemaars
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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 2017:

Aftredend in 2018:

Aftredend in 2019:

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

(3e termijn)
(1e termijn)
(1e termijn)
(2e termijn)
(2e termijn)
(2e termijn)
(2e termijn)
(2e termijn)
(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 2016 de revue
passeren.
Al in 2011 is in de vergadering van de Raad van Buurtschappen een actiepunt benoemd om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het andersom laten trekken van de stoet. Dit
houdt in dat de route rechtsom gereden wordt in plaats van linksom, volgens de route
Molenstraat – Meirseweg – Manderslaan – Wildertsedijk – Prinsenstraat – Veldstraat – Willem
Passtoorsstraat – Bredaseweg – Molenstraat. Het voordeel hiervan is een beoogde vlottere
doorstroming vanwege het wegnemen van een aantal lastige bochten.
Na het corso van 2015 zijn deze ideeën in een versnelling geraakt en door een werkgroep verder
geconcretiseerd. Om in kaart te brengen of alle bochten probleemloos genomen kunnen worden
door de corsowagens is op 17 januari een testrit georganiseerd, wat kon rekenen op de nodige
media aandacht. Met hulp van buurtschappen De Berk en Klein-Zundertse Heikant is met een
onderstel met daarop een constructie van maximale afmetingen en een gewicht van 15 ton een
deel van het nieuwe parcours afgelegd. Na een positieve evaluatie hiervan is in de Raad van
Buurtschappen van 25 januari besloten om de optocht van 2016 volgens de nieuwe route te
rijden.
Uit evaluaties is gebleken dat het andersom rijden van de route in 2016 daadwerkelijk
bijgedragen heeft tot het vlotter trekken van de stoet. Of dit louter een toevalstreffer was valt
komende jaren nog te bezien.
Naast bovenstaande waren er ook initiatieven voor een strakkere regie op het juryberaad, de
pauze, en de Zundertse jubel. Ook deze hadden een positieve uitwerking op het vlotter trekken
van de stoet.
Vanwege het slechte weer met carnaval werd de Bredase carnavalsoptocht op 8 februari afgelast.
Later werd bekend gemaakt dat deze alsnog gehouden zou worden op 7 maart. In verband met
winkelend publiek op die datum werd de corso organisatie benaderd voor extra begeleiding van
de stoet. SBZ heeft hieraan ruim 20 vrijwilligers geleverd. Zowel voor als na de
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carnavalsoptocht kreeg dit aandacht in diverse media. Tevens zijn waardevolle contacten en
samenwerkingsverbanden gelegd met de Bredase carnavalsorganisatie.
In 2011 heeft een Zundertse delegatie met vertegenwoordigers van de Gemeente Zundert en SBZ
een bezoek gebracht aan Debrecen Flower Festival in Hongarije. In 2016 werd een 14-koppige
delegatie uit Debrecen terug ontvangen in Zundert. Zij arriveerden op zaterdag 3 september en
hebben meteen enkele corsobouwplaatsen bezocht. Op corsozondag heeft men uiteraard de
optocht gekeken en heeft een van de gasten, artiest en tevens winnaar van The Voice of
Hungary, tijdens de pauze een optreden verzorgd in het gemeentehuis. Ook op de corsomaandag
was de delegatie nog aanwezig, waarna men in de avond weer vertrok richting Hongarije.
De corsozondag werd voor en tijdens de optocht geplaagd door slecht weer met harde
windstoten. In verband met onveilige situaties die hierdoor konden ontstaan heeft de
adviescommissie veiligheid in de aanloop naar het corso ingeschat of alle wagens wel bestand
waren tegen deze hoge windbelasting. Bij een aantal buurtschappen heeft dit geleid tot het
verstevigen van de constructie. Helaas bleek op corsozondag dat er bij 2 corsocreaties toch een
dermate hoog veiligheidsrisico was voor deelnemers en bezoekers dat zij niet konden starten.
Buurtschap Klein-Zundertse Heikant koos er zelf voor om niet te starten aan de optocht. Bij
Buurtschap Veldstraat werd de beslissing door de organisatie genomen. Voor zover bekend is het
nooit eerder voorgekomen dat wagens om deze reden uitgesloten werden van deelname.
Uiteraard een groot drama voor het gehele corso en de bouwers van de betreffende
buurtschappen in het bijzonder.
Het besluit tot uitsluiting van deelname zorgde bij Buurtschap Veldstraat voor veel onbegrip.
Later is dit met afgevaardigden van het buurtschap en SBZ uitgebreid geëvalueerd. Een bittere
conclusie uit dat gesprek is dat de wagen van Veldstraat wellicht wel mee had kunnen rijden als
men in de dagen voor het corso nog een aantal constructieve maatregelen had genomen dan wel
richting de Adviescommissie Veiligheid aan had kunnen tonen dat de constructie bestand was
tegen hoge windbelasting. Echter door miscommunicatie is dit niet gebeurd, waarvoor SBZ zich
het boetekleed heeft aangetrokken. Het gevoel van gebrek aan respect, waardering en vertrouwen
vanuit enkele buurtschappen jegens de Adviescommissie Veiligheid heeft er vervolgens voor
gezorgd dat de voltallige commissie is opgestapt. Iets waardoor de volgende editie van het corso
direct in het geding kwam. Een onafhankelijke en deskundige veiligheidscommissie is immers
onmisbaar voor het waarborgen van de veiligheid voor onze bezoekers, deelnemende
buurtschappen en organisatie. Tijdens de reguliere evaluatie met de Raad van Buurtschappen
werd het belang hiervan unaniem onderschreven en is het initiatief genomen om het vertrouwen
in leden van de Adviescommissie Veiligheid uit te spreken en de taken opnieuw op te laten
pakken. Een aantal leden heeft aangegeven definitief afscheid te nemen, en een aantal heeft
aangegeven toch een doorstart te willen maken en zitting te willen nemen in een nieuw te
formeren Adviescommissie Veiligheid. Tot het einde van het jaar is hard gewerkt om aanvullend
nieuwe leden voor de commissie aan te trekken en de diversiteit in deskundigheid op niveau te
brengen. Begin 2017 zal verder gegaan worden met het opnieuw beschrijven van taken en
verantwoordelijkheden van de commissie.
Na 16 jaar omroepen voor de A-tribune op de Markt, namen Ton Biemans en Koen Schyvens in
2016 afscheid. Voor menig vaste bezoeker waren zij inmiddels vertrouwde gezichten én
stemmen van het corso. Ton en Koen kregen van de bezoekers dan ook een staande ovatie toen
zij aan het einde van de optocht voor hun jarenlange inzet bedankt werden door de voorzitter van
SBZ. Tevens werden hun opvolgers Wendy Jongenelen en Monique Roovers aan het publiek
voorgesteld als nieuwe omroepsters vanaf corso 2017.
Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het corso in 2016 werd op corsodinsdag een extra
feestdag ingelast, speciaal voor alle mensen van de buurtschappen en SBZ die het corso mogelijk
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maken. ’s Middags werd een feestmiddag georganiseerd voor de ouderen met muziek en
entertainment, en ’s avonds een feestavond met dresscode ‘Eighties’.
Tijdens het corso van 2016 is de korpsenprijs voor de laatste keer uitgereikt. Deze was ooit in het
leven geroepen om de optocht ook bij andere tribunes dan op de Markt aantrekkelijker te maken.
Na evaluatie bleek dat de prijs deze uitwerking niet had en bovendien ook niet meer als corso- en
korpsenwaardig genoemd kon worden. In november is daarom besloten de korpsenprijs af te
schaffen.
Tijdens de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 31 oktober zijn Gertjan de Kroes en
Ad Boemaars voor een 2e termijn van 3 jaar herkozen in hun functies van respectievelijk
Penningmeester SBZ en Portefeuillehouder Publiciteit en Sponsoring.
Op 29 oktober is tijdens het buurtfeest van Buurtschap Poteind Cees van Steen benoemd tot Lid
van Verdienste van Stichting Bloemencorso Zundert.
Helaas hebben we in 2016 afscheid moeten nemen van Peter Dictus. Hij overleed op 3 mei en
was actief als vrijwilliger bij portefeuille Facilitair. Daarnaast zijn ook twee vakjuryleden
overleden. Teun Luijendijk overleed op 31 maart en Jan Smeets overleed op 9 juni.

Zundert, februari 2016
Stichting Bloemencorso Zundert
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Balans per 31 december 2016

ACTIVA
€

31-12-2016
€

€

31-12-2016
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

0

0

5.145

4.604

Vorderingen

114.734

95.541

Liquide middelen

360.108

361.641

Totaal

479.987

461.786

PASSIVA
Eigen vermogen

213.216

231431

0

0

Kortlopende schulden

266.771

230.355

Totaal

479.987

461.786

Vlottende activa
Voorraden

Voorzieningen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
(in euro's)
2016
Ontvangsten evenement
Ontvangen subsidies

896.298
10.000

2015
905.450
10.000

Totaal baten

906.298

915.450

Totale lasten evenement

679.633

653.701

Totaal beschikbaar voor doelstelling

226.665

261.749

Verstrekte subsidies

244.445

261.314

Totaal netto beschikbaar voor
toekomstige doelstelling

-17.780

435

Bijzondere baten en lasten
Saldo baten en lasten

0
-17.780

0
435
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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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