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Stichting Bloemencorso Zundert te Zundert

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
Rinie van Tilburg

Voorzitter

René Renne
Rob van Gils

Vice-voorzitter
Secretaris

Gertjan de Kroes

Penningmeester

Portefeuillehouders
Marie-Louise Kerstens
Willy van Schie

Autour de Corso
Horeca & Programmering

Marco van Hassel
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
Zundert, zondag 1 september 2013. Met een temperatuur van net geen 18 °C en een lichte bewolking
is het niet overdreven warm voor de tijd van het jaar. Toch blijkt het voor bovengemiddeld veel
bezoekers prima weer om naar Zundert te komen voor de 72e editie van Corso Zundert. Ruim 24.000
betalende bezoekers hebben de weg naar Zundert gevonden om de kleurrijke stoet van 20 dahliareuzen
en een groot aantal muziekkorpsen uit binnen- en buitenland te bewonderen.
Ook in 2013 kenmerkt de stoet zich door vele technische hoogstandjes en spektakel. Een weg die
enkele jaren geleden werd ingeslagen, maar nog steeds een stijgende trend laat zien. Eén van de
meest spraakmakende wagens in de optocht was “Global Warming” van Buurtschap ’t Stuk. Een geheel
in ijs gehulde corsowagen die gaandeweg de optocht langzaam smolt. In de aanloop naar het corso
heeft deze wagen veel publiciteit gegenereerd en was daarmee ook een dankbaar onderwerp voor
discussies over de haalbaarheid van het project, wat achteraf zeer geslaagd genoemd mag worden.
De winnaar van Corso Zundert 2013 was volgens velen een terechte winnaar. Wederom ging Buurtschap
Laer-Akkermolen er met de eerste ereprijs vandoor. Iets wat het buurtschap niet vreemd was, want in
2012 en 2010 deed men dit al eerder. Met deze derde zege in korte tijd mag het buurtschap de
wisselbeker definitief in bezit houden, wat de jubel en het feest op de Markt compleet maakte. De
winnende wagen “Gekkengoud” laat zich door de vakjury omschrijven als een wagen om van in extase
te raken, om gek van te worden, zo goed!
Ook het publiek kon zich prima in de uitslag vinden, “Gekkengoud” won overtuigend ook de eerste
publieksprijs.
Prijzen vakjury
1. Gekkengoud
2. Ent
3. Zwart-Goud
4. Global Warming
5. Uit de veren!!

Buurtschap
Buurtschap
Buurtschap
Buurtschap
Buurtschap

Laer-Akkermolen
Klein-Zundertse Heikant
Schijf
’t Stuk
Markt

Pluim van de vakjury
Global Warming
Buurtschap ’t Stuk
Monsters
Buurtschap Klein Zundert
Bubblegum
Buurtschap Laarheide
Publieksprijzen
1. Gekkengoud
2. ‘Potloodventers!’
3. Altijd Prijs

Buurtschap Laer-Akkermolen
Buurtschap Wernhout
Buurtschap Poteind
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Portefeuille Autour de Corso (AdC)
2013 was het eerste jaar voor Autour de Corso in de hoedanigheid van een zelfstandige portefeuille. In
de portefeuille zijn een behoorlijk aantal werkgroepen vertegenwoordigd, tevens ligt er de opdracht
bij deze portefeuille sfeer te geven aan ons Corso en met nieuwe creatieve ideeën te komen. Onze
bezoekers moeten zich blijven verbazen middels nieuwe en kwalitatief uitdagende activiteiten, het
gehele jaar, inclusief het corsoweekend.
Daarnaast organiseren we ook het kindercorso en zorgen we voor een onafhankelijke jurering van de
praalwagens.
Hieronder een terugblik op 2013 vanuit de werkgroepen zoals die dit jaar actief waren binnen Autour
de Corso.
Jaargetijden
Werkgroep Jaargetijden kent 4 activiteiten per jaar. Waarvan ons corso de zomeractiviteit is.
Zij namen de versiering bij het ontvangst van de eerste prijs winnaar voor hun rekening tijdens de
vaandeluitreiking van de gemeente aan het winnende buurtschap.
Tijdens de aardbeienfeesten waren de ogen van alle corsoliefhebbers gericht op de
maquettepresentatie en de bekendmaking van de volgorde van de optocht. De maquettepresentatie
werd netjes aangekleed door de werkgroep zodat de aandacht voor 100% gericht werd op deze
minicorsowagens.
De fotowedstrijd was wat groter van opzet. Enerzijds omdat er veel foto’s ingeleverd waren, die
allemaal te zien waren in het eerste weekend van november . Er wordt geopteerd voor een
herfstterugblik waarin nog meer beelden te zien zijn, mogelijk komt dit in 2014 van de grond.
Wel was er dit jaar op zaterdagavond voor een muzikale omlijsting gezorgd, zodat er nog geëvalueerd
en teruggeblikt kon worden in de foyer. Hier hebben ruim 100 mensen gebruikt van gemaakt en dit is
dan ook voor herhaling vatbaar.
Buitenbuurten
In de werkgroep Buitenbuurten waren Grime Zundert en de buurtschappen Tereik en De Moeren
vertegenwoordigd. Zij hadden weinig vergaderingen nodig om hun wagens neer te zetten op de
groenstrook aan de Bredaseweg en op maandag op de Zonnewende.
Er werden 4 wagens gemaakt met het decor van een sprookje en er waren livingstatues die de wagen
afmaakten.
Dit zijn vaak de eerste wagens die de bezoekers zien en waarbij ze zich laten verbazen. Er worden vele
foto’s gemaakt van de wagens, maar ook selfies met de wagen als achtergrond.
De betrokkenheid van de kleine buurten is groot, met een zeer beperkt aantal vrijwilligers komen deze
wagens tot leven. Men zet samen iets weg, dit komt het sociale contact binnen de buurtschappen ten
goede.
Jurering
Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding van een onafhankelijke jurering van
de corsowagens. Zij hebben er voor gezorgd dat de prijzen geregeld zijn, mogelijke nieuwe
prijzenmakers benaderd en een overeenkomst afgesloten . Verder hebben ze aspirant juryleden in het
juryproces betrokken en contact gehouden met de vakjuryleden en de -voorzitter.
Er was wederom een eerste schouwing op het tentoonstellingsterrein en de uiteindelijke jurering vond
plaats op de markt tijdens en na de eerste doorkomst. Tijdens evaluaties van dit jaar is er al uitvoerig
gesproken over de verantwoordelijkheid van het op tijd aanwezig zijn van de mooie en grote
corsocreaties. Het blijft lastig voor buurtschappen en ontwerpers de wagens tijdig neer te zetten op
het tentoonstellingsterrein.
Carolein Smit en Lia Voermans hadden reeds in 2012 aangekondigd, dit jaar voor het laatst actief te
zijn in de vakjury van het Zundertse Corso. Na het corso hebben we afscheid van ze genomen en twee
waardige opvolgers gevonden in de personen van Frans Franciscus en Frank Timmers, laatstgenoemde
als voorzitter van de vakjury.
Zoals elk jaar levert de uitkomst van zowel de publieksjury als de vakjury discussies op. Er wordt nog
lang na gesproken over de uitslag van de eerste zondag in september. 4 november was er echter een
constructieve avond tussen vakjury en ontwerpers. Waarbij hier en daar verheldering gegeven is,
voorgezeten door Frank Timmers.
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Werkgroep Jurering is altijd bezig de zaken zorgvuldig neer te zetten en op zoek naar verbeteringen. Er
staan al concrete veranderingen op de actielijst en deze zullen in 2014 doorgevoerd worden.
Jaarmarkt en blaaskapellen
2 ‘werkgroepen’ die bijna onzichtbaar zijn in het corso. Een broos lijntje daar het 2 individuen betreft.
Waarom dan toch hier samen gevoegd? Beide heren behoorden in het verleden tot de werkgroep Autour
de Corso. Omdat het hier publieksactiviteiten betreft zijn ze nu ingedeeld bij portefeuille Autour de
Corso.
Uit de enquête blijkt dat er onder onze bezoekers behoefte is om de wachttijd naar de optocht toe, op
te vangen. Of mensen te activeren naar Zundert te komen, mede door de nevenactiviteiten op zonen/ of maandag.
Dit jaar hebben de organisatoren van de jaarmarkt en de blaaskapellen een solistisch optreden
gegeven, en tot in de perfectie uitgevoerd. Toch is het veiliger om dit zelfde in een groep te doen, dit
is de reden waarom ze in 2014 toegevoegd worden aan de werkgroep Onthaal en Vermaak.
Onthaal en vermaak
In het huishoudelijk reglement nog vermeld onder de werktitel ‘werkgroep sfeerpleinen’, nu opererend
onder de werkgroep Onthaal en Vermaak. Een enthousiast leger van gidsen, theatermensen en
creatievelingen is in de zomer van 2013 voor het eerst bij elkaar geweest om te brainstormen.
Het resultaat van de vergaderingen die volgden is de geboorte van een nieuwe werkgroep met een
aantal speerpunten;
- Daantje Dahlia (mascotte) tot leven wekken
- Onthaal van de gasten na de entree van Zundert
- entertainen van wachtend publiek middels straattheater
- de entree van het tentoonstellingsterrein inrichten
- inrichten van de sfeerpleinen
De activiteiten zullen aansluiten bij de nieuwe missie en visie. We tillen de beleving van de
corsobezoeker mee naar een hoger plan zodat de kwaliteit van ons evenement nog meer verbetert.
Deze werkgroep is momenteel hard aan het werk met voorbereidingen die in het corso 2014 terug te
zien zijn.
Vrijwilligersavond
Ondanks allerlei bezuinigingen en een nieuw vrijwilligersbeleid willen we graag onze waardering laten
blijken voor het enorm aantal vrijwilligers die de Stichting kent. Dat de stichting groeit, is ook op de
vrijwilligersavond zichtbaar. Meer dan 200 vrijwilligers en partners bezochten deze avond. We starten
de avond met een bingo zonder ballen die erg leuk geëntertaind werd, waardoor de rest van de avond
onder het genot van een hapje en een drankje ook gezellig verliep.
Het wordt steeds lastiger voor de werkgroep om een ludieke activiteit te bedenken voor het openen
van deze avond, steeds de zaterdag voor het kindercorso in de hal op het CLTV-terrein.
Kindercorso
De leerlingenaantallen op de basisscholen lopen terug. De maatschappij wordt steeds
individualistischer maar binnen het kindercorso stijgt het gemiddelde aantal deelnemers per nummer.
Trots als een pauw trokken weer honderden blije, soms ietwat vermoeide kindergezichten door de
straten van Zundert op de derde zondag van september. De deelnemerslijst was dit jaar terug te
vinden in een fullcolour programmaboekje, dat gratis verstrekt werd. Na afloop waren er eigen
kindercorso t-shirts te koop.
Ook tijdens dit corso gaat het vooral om de eer, maar als je een bokaal voor de eerste, tweede of
derde prijs mee naar huis mag nemen, laat je die voorlopig niet meer los. De beker werd zelfs mee
naar bed genomen. De deelnemers beleven in de herfstvakantie de verbinding van het corso opnieuw,
ze mogen dan allemaal komen zwemmen in zwembad ‘De Wildert’.
Maar ook daarmee was het corsojaar nog niet afgesloten dit jaar. De werkgroep Kindercorso is een
samenwerking aangegaan met ’t Stokperdje en vieren twee weken na het grote vaandelfeest, hun
eigen kindercorsovaandelfeest. Het is de vraag welk feest het grootst is…
Onze jonge jeugd beleeft corso als geen ander, ze krijgen het met de paplepel ingegeven.
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Creativiteit en Opleiding
A Corziezo
Er is veel kennis over corso bij de Zundertse basisschooljeugd, zeker na 2013. In de twee weken tussen
het grote corso en het kindercorso werd er, voor het eerst een heus lessenpakket aangeboden op de
Zundertse basisscholen. Zowel door de basisschoolkinderen als door de leerkrachten is dit goed
ontvangen. De werkgroep, bestaande uit 3 leerkrachten uit het basisonderwijs, hebben kwalitatief een
mooi product afgeleverd. Ze gaan echter nog door om de lespakketten hier en daar te verbeteren.
Voor elke groep was er zorgvuldig een lespakket samengesteld met een doorlopende lijn van groep 1
t/m 8. Het liefst hadden de kinderen alle leskisten willen doorlopen. Maar volgend jaar zitten ze in een
andere groep, ze krijgen dan een ander lespakket aangeboden.
B Corsoacademie
Eén keer in de drie jaren is er een corsoacademie. 2013 was zo’n jaar. 16 creatieve breinen die de
ambitie hebben om ooit te gaan ontwerpen, schreven zich hier voor in.
Onder aansturing van ervaren ontwerpers krijgt ieder individu de kans zich te ontwikkelen en aan het
einde van de opleiding een ontwerp gemaakt te hebben. Maar ook de randverschijnselen die er bij
komen voor een ontwerper worden besproken. Er is een bijeenkomst over licht, geluid, het
presenteren van je ontwerp, enz.
Dit jaar was er sprake van een internationale academie, daar ook enkele zuiderburen zich ingeschreven
hadden. In de toekomst kunnen Zundertenaren maar ook nationale en internationale belangstellenden
nog veel leren in Zundert.
Tenslotte
Buiten de activiteiten die in de werkgroepen ondergebracht zijn ontstaan er ook wel eens eenmalige
activiteiten die gerelateerd zijn aan het corso. Deze worden opgepakt en zo nodig wordt er een
tijdelijke werkgroep voor opgericht. De voorspelde/ ingeschatte toegevoegde waarde wordt steeds
afgewogen alvorens we de plannen gaan concretiseren. De uitdaging zit ‘m voor Autour de Corso in de
totale omlijsting van ons evenement.
- Hoe hoog kunnen en durven we als Zundertse corsogemeenschap de lat te leggen?
- Waar ligt de bovengrens qua kwaliteit?
- Waar liggen onze grenzen van creativiteit?
- Kunnen we een opleidingscentrum inrichten om al onze kennis te delen en onze cultuur te
borgen?
- Waar spelen we op in en wat laten we aan ons voorbij gaan?

Portefeuille Facilitair (FAC)
In 2013 zijn we gestart in onze “ eigen” nieuwe home. Eind december 2012 hebben we ons nieuw
onderkomen op een feestelijke manier geopend. Dit jaar heeft het zeker al zijn voordelen opgeleverd
en helaas ook kleine beperkingen. Deze zijn echter zeer goed opgevangen door een fanatieke
vrijwilligersgroep vanuit onze Commissie Facilitair.
Een jaar waarop we veel moesten anticiperen op de gemeentelijke bezuinigingen. Echter het enige
zichtbaar in de Zundertse straatbeelden was op 80% van de corsoroute het ontbreken van de
corsovlaggen aan de lantaarnpalen. Een gemis in ons cultureel plaatje. Andere zaken zijn op redelijke
manier opgevangen waarbij er wel af en toe op het scherpst van de snede gewerkt diende te worden
om financieel niet onderuit te gaan.
Gezien het grote budget waar de commissie mee van doen heeft, betekent dit toch nog vaak extra
aandacht voor de kosten om binnen de budgetgrenzen te kunnen werken. Een groot aantal vaste
leveranciers van o.a. materialen en benodigdheden brengen hier zeker een waardevolle bijdrage aan.
Deze vaste leveranciers zijn waardevol voor ons corso. Zij hebben vaak meerdere ideeën en zijn zeker
bereid om projecten voor meerdere jaren met ons aan te gaan. Dit kan kosten besparend werken, iets
wat als positief is ervaren. Financieel hebben we ons dan ook in 2013 gelukkig weer prima staande
kunnen houden.
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De commissie heeft ook in 2013 weer diverse werkzaamheden kunnen verrichten voor andere
commissies. Natuurlijk kan dit pas gedaan worden als de eigen taken zijn afgewerkt en waren dit
vooral werkzaamheden op het tentoonstellingsterrein. Gezien de grote capaciteit van onze commissie
kan dit in de toekomst toenemen. Echter een gevaar ligt ook bij het corso op de loer. De constatering
van een dalend aantal vrijwilligers kan helaas worden waargenomen. Om diverse redenen hebben we
ook binnen onze commissie afscheid genomen van een aantal mensen. Dit betekent ook dat binnen
onze club we op zoek moeten naar nieuwe mensen voor 2014.
Om een idee te geven waar het aantal vrijwilligersuren per corsoseizoen op uit komt, is binnen de
commissie een soort van verzamelstaat gemaakt. In een corsojaar als 2013 zijn we binnen onze
commissie alleen al meer dan 750 uur rondom het corso aan het werk.
De terugblik naar het corsojaar 2013 was dus weer geweldig, de blik op de toekomst laat nog veel
uitdagingen zien.
Portefeuille Horeca & Programmering (H&P)
Ook 2013 was weer een roerig jaar voor de organisatie van de horeca en programmering. Op een laat
tijdstip in het jaar was het pas echt duidelijk hoe we alle horeca konden gaan indelen. Dit alles heeft
er toe geleid dat we afhankelijk waren van andere partijen, maar dat het feest er uiteindelijk toch
heeft gestaan.
Een corso zonder augurkenloods leek lastig maar met uitbreiding van het terras aan de voorzijde van
het CLTV terrein is er geen sfeer verloren gegaan. De programmering is vooraf afgestemd met de
plaatselijke horeca alsmede de promotie. Dit is een grote stap in de samenwerking geweest, maar de
grootste stap is toch wel de corsomunt geweest. Bij alle evaluatie gesprekken is naar voren gekomen
dat men erg blij is met de corsomunt, hier zijn wij (SBZ en Horeca Zundert) dan ook erg trots op.
Het Nassauplein is opgezet om de inkom van Zundert vanaf de noordkant meer uitstraling te geven. We
zijn er van overtuigd dat het gelukt is ondanks de kosten. We gaan dit verder uitwerken en willen deze
locatie zeker een kans gaan geven.

Portefeuille Optocht & Tentoonstelling (O&T)
Sinds november 2012 bestaat de portefeuille Optocht & Tentoonstelling uit 3 commissies die
voornamelijk een belangrijke rol hebben in het corsoweekend. Gedurende het jaar komt men diverse
malen bij elkaar om er voor te zorgen dat alles goed geregeld wordt.
Het begint met de regie commissie die er elk jaar voor zorgt dat er voor het publiek een aantrekkelijke
optocht door de straten van Zundert trekt en dat daarnaast de wagens op het tentoonstellingsterrein
zodanig worden gepresenteerd dat ook hier het publiek optimaal van de creaties kan genieten. Dat de
volgorde van de optocht niet altijd haalbaar is bleek ook dit jaar weer toen er een wagen met stukken
aan kwam, maar door goede samenwerking tussen diverse mensen toch nog achteraan kon sluiten en
het volledige parcours kon afleggen.
Daarnaast zijn er de omroepers en gastvrouwen die ook dit jaar weer het publiek zowel op het parcours
als op het tentoonstellingsterrein zeer enthousiast alles over de wagens vertelde. Door het aantrekken
van een 8-tal nieuwe mensen kon er zelfs een extra omroeppunt gecreëerd worden in de Molenstraat
en werden andere punten nu door 2 personen bemand.
En als laatste club hebben we de mensen die verantwoordelijk zijn voor het vlot trekken van de stoet
op zondag. Dit begint al in de vroege ochtend door het ontvangen van de wagens op het
tentoonstellingsterrein, wat ondanks afspraken die gemaakt worden ook dit jaar weer voor de nodige
problemen zorgde. Hier ligt voor deze club nog een grote uitdaging om dit in de toekomst beter voor
elkaar te krijgen zodat andere commissies ook beter hun werk kunnen doen, bv. Jurering. Ook dit jaar
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verliep de optocht vlot en was iedereen inclusief de winnaar op tijd terug zodat het feest kon
beginnen. Nieuw dit jaar was het derde figuratieblok op de maandag wat gezien de drukte op
maandagmorgen goed ontvangen is door zowel publiek als de buurtschappen zij het dat het laatste
blok in de avond volgend jaar iets later zal moeten starten. Dus dit jaar was voor de portefeuille
Optocht & Tentoonstelling zeker geslaagd en pikken wij onze verbeterpunten eruit om in 2014
wederom een goede optocht neer te zetten

Portefeuille Operationele Diensten (OD)
2013 was het eerste jaar voor de commissie Operationele Diensten. Naar aanleiding van de ervaringen
met de beveiliging en bewaking in het corsojaar 2012 werd dit het speerpunt van 2013. In de loop van
het jaar werd een programma van eisen opgesteld wat als basis diende bij de keuze van het bewakingsen beveiligingsbedrijf. Vervolgens werden drie bedrijven uitgenodigd om enerzijds te horen wat onze
wensen waren en anderzijds te laten zien wat zij konden bieden. De beveiligers kregen de rol van
gastheer en werd gevraagd zich proactief op te stellen. Daarnaast werden zij op de hoogte gesteld van
de tolerantiegrenzen van de gemeente en de huisregels van Stichting Bloemencorso Zundert. Deze
huisregels en tolerantiegrenzen werden gedurende de corsodagen ook vertoond op de LED schermen
die op diverse plaatsen op het evenemententerrein aanwezig waren. Het ook voor deze zaken gebruik
maken van de aanwezige LED schermen heeft er in 2013 toe geleid, dat we actueel in konden springen
op het mogelijk in omloop zijn van “valse” consumptiemunten en de aanwezigheid van zakkenrollers.
In 2013 kwam een samenwerking tot stand tussen Stichting Bloemencorso Zundert en de opleiding
Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool te Breda. Het doel van deze samenwerking is om de
veiligheid rond ons evenement nog verder te vergroten.
De samenwerking met de gemeente Zundert, Politie, Brandweer en GHOR was in 2013 op het gebied
van openbare orde en veiligheid goed. Ook de samenwerking tussen de politie en het door ons
ingehuurde beveiligingsbedrijf Scorpions werd als prettig ervaren.
Op het gebied van de gezondheidszorg was de samenwerking tussen het bedrijf EMS en de lokale EHBO
prima. Er deden zich slechts enkele kleine incidentjes voor op medisch gebied.
Al met al kunnen we als commissie Operationele Diensten terugkijken op een mooi corsojaar. Waarin
we veel hebben geleerd en waarin we begonnen zijn met het verder uitbouwen van de veiligheid van
het evenement. Deze ingezette lijn met speerpunten zal worden voortgezet waarbij de
overdraagbaarheid van de opgedane kennis en ervaring zal worden meegenomen.

Portefeuille Publiciteit & Sponsoring (P&S)
2013 is een voortzetting geweest van het internationaal op de kaart zetten van ons corso en het
uitbouwen van alle online mogelijkheden. Sponsoring heeft een zwaar jaar achter de rug en is daar
verrassend positief uit gekomen, waarbij opgemerkt dient te worden dat er ook grote investeringen
voor nodig zijn geweest. Deze portefeuille, tot oktober geleid door Barry Joosen en daarna door zijn
plaatsvervanger Ad Boemaars, bevat de volgende drie werkgroepen.
Werkgroep PR & Communicatie
De uitdaging lag in 2013 met name op het doorpakken op de internationale aandacht die online gehaald
is eind 2012. Ook het voortzetten van de activiteiten omtrent de Unesco erkenning had bijzondere
aandacht.
Online media en sociale media
Onze corso ambassadeurs zorgden voor een flinke groei van het bereik dat we via Facebook en Twitter
hebben met het doorplaatsen van nieuwsberichten en foto’s. De website is aangepast aan de
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vernieuwde website en ook de ‘App’ voor mobiele apparaten die is gelanceerd hebben het bereik en
uitstraling enorm vergroot.
Het team tekstschrijvers is uitgebreid waardoor er meer en betere teksten worden verspreid, stichting
breed. De opmaak, dit jaar grotendeels verzorgd door Robin Schijfs, heeft een professionele en
creatieve uitstraling, waardoor we aan het einde van 2013 wel even schrokken toen Robin aangaf er in
2014 mee te gaan stoppen. Hiervoor zijn we dus meteen aan de slag gegaan om dat gat op te vullen
met een stevigere basis en een groter team van DTP-ers onder leiding van een professionele art
director.
Promotie
Dit jaar is voor een groenere uitstraling van de Zonnewijzer gekozen door een wat ‘hipper’ mat papier
te gebruiken. Ook zijn er meer folders en posters gemaakt om het corso ook via de traditionele kanalen
in grote aantallen te kunnen voorzien van promotie materiaal.
Het team actieve corsopromotors is onder het motto ‘Corso de Boer op’ weer naar een tiental
evenementen gegaan om daar in een stand met videobeelden, folders, polsbandjes en ballonnen het
corso te promoten in de regio.
Door het aangaan van een aantal strategische mediarelaties hebben we afgelopen jaar een boost aan
corso promotie gehad in De Bode, BN/DeStem en Dichtbij.nl. De laatste is een dochteronderneming van
de Telegraaf en verzorgt online regionaal nieuws, waaruit de Telegraaf informatie plukt zoals
opvallend lokaal nieuws. Hiervoor zijn we barterdeals aangegaan waardoor we met gesloten beurs alles
hebben kunnen regelen. Uiteindelijk zitten er wel kosten aan de VIP-ontvangst van hun gasten,
waardoor er buiten de begroting om toch offers zijn gedaan om die explosieve media aandacht te
genereren. Uiteindelijk heeft dit ook tot een bijzondere stijging in het aantal bezoekers geresulteerd,
met een beetje hulp van het weer natuurlijk.
Aangezien de grote meerderheid van onze websitebezoekers uit de USA, Canada en Engeland komen,
is de website in het Engels vertaald en zullen we dit nog verder uit gaan breiden.
Corso als internationaal monument
Samen met een aantal Nederlandse en Belgische corso’s zijn we in overleg om ook op de internationale
Unesco-lijst van immaterieel erfgoed te komen. Hiervoor is samenwerking nodig om het fenomeen
‘bloemencorso’ uit de Lage Landen op deze wereldlijst erkend te krijgen. In 2013 is er i.s.m. de
Belgische corso’s een gezamenlijke folder uitgebracht.
Rondje Corso
Route du Soleil is afgelopen jaar omgevormd tot ‘Rondje Corso’ waarbij een digitale kaart de gebruiker
naar de tenten leidt. De achtergrond informatie is in de tent voor het publiek opgehangen. Dit stukje
extra service en beleving zal verder worden uitgebreid, zoals in de missie & visie in oktober aan de
Raad van Buurtschappen is gepresenteerd. Rondje Corso is hierop een kleine aanvulling. Doelstelling
om dit te koppelen aan op de route liggende horeca gelegenheden en het uitbrengen van een Corso
Magazine door Ritho tekst is helaas niet verwezenlijkt wegens gebrek aan middelen en daadkracht bij
de externe uitgever van het blad.
Distributie folder & affiche
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben we folders en affiches verspreid via jam.nl. Distributie
vond plaats in de steden Breda, Tilburg, Bergen-op-Zoom, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven en
Rotterdam.
Ster & Cultuur
Dit jaar hebben we voor het tweede opeenvolgende jaar een commercial uitgezonden bij Ster &
Cultuur. Een korte spot is enkele keren op prime-time in de laatste week voor het corso uitgezonden op
de publieke netten.
TV uitzendingen
Dit jaar is er wederom een live uitzending geweest op ROStv, het Ziggo Evenementenkanaal en op onze
livestream. De kijkcijfers waren wederom heel hoog en het bereik was groter dan voorheen. Ook
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Omroep MAX heeft de beelden weer afgenomen en er een week na het corso een samenvatting van
uitgezonden. Bijzonder was de aandacht uit Japan die er voor zorgde dat er meer Japanners dan
Nederlanders naar de optocht hebben gekeken. Door uitzending van het programma met als thema
‘Bloemencorso’ op het enige Japanse publieke net zijn uiteindelijk de totale corso kijkcijfers meer dan
verdubbeld.
Pers relatiebeheer
Afgelopen corso is de band met de pers verder verstevigd door ze goed te voeden met persberichten,
persoonlijke uitnodigingen, vooraf briefing in de Van Goghkamer tegenover de Markt en het
verstrekken van high-res foto’s en filmpjes.
Werkgroep Marketing, Verkoop & Klantrelaties
Het stimuleren van de voorverkoop voor tribunekaarten is een minder grote uitdaging dan het
voorverkopen van losse entreekaarten is gebleken. De tribunekaarten zijn volgens het stappenplan
wederom met prijs verhoogd. En weer waren de meeste tribunes tijdig uitverkocht. De L-tribune bij AH
blijft nog steeds moeilijk verkoopbaar. Hier worden alternatieven voor bedacht. Alle tribunes zijn
tevens voorzien van een sponsornaam, wat ook weer voor extra inkomsten heeft gezorgd.
Poster
Dit jaar is gekozen om in de stijl van de vernieuwde website ook de posters te baseren. De vijf
uitvoeringen hadden nog een creatief extraatje waardoor de goed oplettende kijker ook de letters
‘CORSO’ zag staan.
Websites
Via diverse websites is er ook weer een koppeling gemaakt naar onze corsozundert.nl website.
Grootste websites waren die van Dichtbij.nl, Omroep Brabant, Dagje Uit, etc.
Prijsvragen
Corso was ook weer aanwezig in diverse puzzelbladen en werden er entreekaarten als prijs aangeboden
via diverse media.
Corso-postertour
Een grotere groep vrijwilligers is actief geweest in het plakken van posters in de regio en net over de
grens bij de Belgische buren.
Advertenties
Ook zijn er advertenties geplaatst in programmaboekjes van corso’s die voor ons corso rijden (St.
Jansklooster, Leersum, Rekken en Vollenhoven).
Stagiaires
Dit jaar hebben wederom enkele studenten gekozen voor een afstudeerstage bij de Stichting
Bloemencorso Zundert. Het betrof studenten van Avans Hogeschool Breda en het Zoomvliet college
Roosendaal.
Charlotte Nijdam heeft in het kader van haar MBO studie Marketing, communicatie en evenementen
organisatie, gedurende de periode januari tot en met september stage gelopen. Zij heeft een brede
kijk op het corso gekregen en heeft diverse hand en spandiensten verricht aan de corsobalie en in de
corsokamer. Charlotte heeft haar stagejaar hiermee met succes afgerond.
Timothy Vergauwen heeft als HBO student Commerciële Economie gedurende een jaar een strategisch
marketingplan opgesteld. Zijn onderzoeksresultaten zijn ook betrokken bij het opstellen van de
nieuwe visie en missie 2014-2018. Hij heeft zijn studie met succes op basis van deze stage afgerond.
Beide stagiaires zijn dit jaar begeleid door Barry Joosen en Ad Boemaars.

10

Stichting Bloemencorso Zundert te Zundert

Werkgroep Sponsoring & Subsidies
De beoogde doelstellingen voor 2013 zijn bereikt, maar met veel moeite en hogere kosten. Een trend is
waarneembaar dat laagdrempelige VIP-pakketten beter verkopen dan de 5-sterren VIP-kaarten voor ‘Le
Soleil’. Dankzij enkele barterdeals is de tent voor CCZ alsnog geheel gevuld afgelopen jaar, maar
hiervoor zijn ook verplichte investeringen gedaan om deze barterdeals te kunnen bereiken.
Zonnewijzer
De advertenties in de Zonnewijzer zijn hoger uitgepakt dankzij een actieve aanpak van bezoeken en
nabellen. Door het wegvallen van het Corso Magazine hebben we ook meer andere adverteerders naar
ons toe kunnen trekken.
Soleil/Zonneplein/Vrienden van het Corso
Het aantal gasten en vrienden is bij Soleil weer toegenomen. Groot aandeel hierin hadden de
barterdeals van Dichtbij.nl, BN/DeStem en Fraai (leverancier meubilair Le Soleil). Ook bij het
Zonneplein waren alle beschikbare kaarten uitverkocht. Het aantal ‘vrienden’ groeit langzaam met als
belangrijkste oorzaak het vermijden van de tribune voorverkooprij en zekerheid op kaarten op de Atribune.

Bestuur
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt:
Dagelijks bestuur
Rinie van Tilburg
René Renne
Rob van Gils
Jan Hermans1

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Portefeuillehouders
Marie-Louise Kerstens
Willy van Schie
Marco van Hassel
Gidie Winkenius
Ton van den Bersselaar
Barry Joosen2
Ad Boemaars3

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

1

In de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 28 oktober is besloten de bestuurstermijn van
penningmeester Jan Hermans te verlengen tot 31 maart 2014.
2
Op 28 oktober 2013 is Barry Joosen tussentijds afgetreden als portefeuillehouder Publiciteit &
Sponsoring.
3
Op 28 oktober 2013 is Ad Boemaars benoemd tot portefeuillehouder Publiciteit & Sponsoring.
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 2014:

Jan Hermans (31 maart 2014)
Rinie van Tilburg
René Renne
Marco van Hassel
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Aftredend in 2015:

Gidie Winkenius
Marie-Louise Kerstens
Rob van Gils
Ton van den Bersselaar
Willy van Schie

Aftredend in 2016:

Ad Boemaars

Vergaderstructuur en –frequentie
De Raad van Buurtschappen is in het verslagjaar vijf maal bijeengekomen; het dagelijks bestuur
alsmede het bestuur kwamen in het verslagjaar twaalf maal bijeen.
Slotwoord
2013 was voor Stichting Bloemencorso een bewogen jaar met volop ontwikkelingen en nieuwe
initiatieven. We laten nog enkele highlights uit 2013 de revue passeren.
Een belangrijk onderwerp in het verslagjaar 2012 was de herstructurering van het bestuur. In oktober
2012 zijn portefeuilles opgesplitst, is een aantal nieuwe portefeuillehouders geïnstalleerd en hebben
nog diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. Zeker in de eerste maanden van 2013 heeft dit van de
bestuursleden de nodige tijd en energie gevergd om zich in te werken in hun nieuwe rol en te wennen
aan de nieuwe gang van zaken. Al snel ging bij ieder de volledige aandacht uit naar de voorbereidingen
voor het corso. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een prima georganiseerd evenement, waarbij de
bezoeker weinig heeft gemerkt van deze organisatorische ommezwaai.
Een onderwerp dat in 2013 veelvuldig op de agenda stond is de door de gemeente aangekondigde
taakstelling om € 50.000 te bezuinigen op corso gerelateerde werkzaamheden. Een afvaardiging van
het bestuur heeft hierover meerdere malen overleg gehad met burgemeester en wethouders. Dit heeft
geresulteerd in een pittig pakket aan bezuinigingsmaatregelen:
- Administratieve ondersteuning en huisvesting van de Corsokamer in het gemeentehuis zijn
komen te vervallen. Dit is opgelost door in de Corsozaal van het Cultuurcentrum tijdelijk een
eigen corsokamer in te richten, bemand door vrijwilligers. Op 7 juni, een dag voor de
tentoonstelling van de maquettes is het kantoor geopend, voor de gelegenheid omgedoopt tot
Corso Centrum Zundert. Ondertussen wordt verder gezocht naar een definitieve oplossing voor
huisvesting voor meerdere jaren. Dit heeft in 2013 nog niet tot het gewenste resultaat geleid
en wordt voortgezet in 2014.
- Inwoners van Zundert ontvangen geen gratis entreebewijs meer per post. Op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs dat afgegeven is door de burgemeester van Zundert kunnen inwoners
gratis toegang krijgen tot het parcours. Inwoners die niet over een dergelijk legitimatiebewijs
beschikken kunnen onder vermelding van naam en adres een toegangskaart afhalen in het
Corsocentrum. In het Beleid Entreebewijzen is tevens beschreven dat alle corsobouwers van
buiten Zundert via de buurtschappen ook gratis toegang moeten krijgen tot het parcours.
- Voorheen werd veel post verstuurd via de gemeente en kon gebruik worden gemaakt van
kopieermachines. Ook dit is in 2013 stopgezet. Dergelijke print en portokosten komen voortaan
voor eigen rekening van SBZ.
- Vlaggen aan de lantaarnpalen langs het parcours worden niet meer opgehangen door de
gemeente. Deze zijn enkel nog gehangen in een gedeelte van de Molenstraat. Het ontbrak de
corso organisatie aan tijd en vrijwilligers om vlaggen zelf te kunnen hangen. Het gevolg hiervan
was dat de bezuinigingsmaatregel voor eenieder zichtbaar werd, wat tot veel verontwaardiging
onder de inwoners van Zundert heeft geleid. Langs het parcours hebben diverse bewoners zelf
het heft in handen genomen; ze versierden de straten met slingers en vlaggetjes.
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Begin januari is voor de eerste maal een kindercorsovaandelfeest georganiseerd door enkele ouders van
winnende deelnemers van het kindercorso. Na een geslaagd feest, met natuurlijk een minivaandel, is
in samenwerking met ‘t Stokperdje de organisatie overgenomen. In 2014 zal dit navolging krijgen met
een feest voor alle kinderen, net zoals kindercorso precies twee weken na het grote Vaandelfeest.
In maart is een samenwerkingsproject gestart met kunstenaarsduo Heringa en Van Kalsbeek, het
Vincent van GoghHuis en Corso Zundert. In een tent in de tuin van het Van GoghHuis werkte het duo
drie maanden lang met een aantal corsobouwers aan een kunstproject. Het uiteindelijke resultaat
werd gepresenteerd tijdens de maquettetentoonstelling op 8 juni. Later zijn de modellen nog op
diverse plaatsen geëxposeerd en daarnaast is een kunstboek uitgebracht met een beeldverslag van het
project.
Op 8 juni is ook de nieuwe website van Corso Zundert gelanceerd. Tevens werd op deze avond de
eerste versie van de Corso Zundert App gepresenteerd met ontwerpen en praktische informatie over
het corso.
Op 9 juni, ’s zondags met de aardbeienfeesten, is door SBZ in de tent van Buurtschap Markt een
netwerkmiddag georganiseerd voor corso’s uit Nederland en België. Doel van de middag was kennis
delen met presentaties en workshops en informeel samen zijn. Onderwerpen van de dag waren het
Unesco traject, veiligheid, bloemenveld, bouw van de wagen en corsotent, Corziezo en Corso
Academie. Een geslaagde middag waarop zo’n 9 verschillende corso organisaties aanwezig waren.
Na een aantal pogingen in de voorbije jaren is het dit jaar eindelijk gelukt om samen met de Zundertse
horecagelegenheden in de Molenstraat een gezamenlijke corsomunt in te voeren. De munt, tevens een
collectorsitem, kostte twee euro en bleef tot en met kindercorso geldig. Ook is gezamenlijk een poster
uitgebracht met programmering van artiesten bij de diverse gelegenheden.
Nieuw in 2013 was horeca exploitatie op het Nassauplein. Op zondag rond de optocht was hier een
groot en sfeervol terras ingericht waar bezoekers konden genieten van een kopje koffie en live de
uitslag konden volgen via led-schermen. De kunstmarkt is komen te vervallen.
Ook op het CLTV-terrein hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. De augurkenloods is
afgebroken waarmee de vrijgekomen ruimte ten goede komt aan de tentoonstelling van de wagens. De
horeca die jarenlang in de augurkenloods was gevestigd is verplaatst naar een extra groot terras aan de
voorzijde van het terrein.
Naar aanleiding van de evaluatie van corso 2012 zijn de figuratieblokken op corsomaandag aangepast.
’s Ochtends is een blok ingevoerd om bezoekers meer over de dag te verspreiden en daarnaast is het
avondblok vervroegd om ook de figuranten tijdig te kunnen laten genieten van het corsofeest. Naar
aanleiding van de evaluaties zullen de figuratieblokken in 2014 nogmaals herzien worden.
Het lespakket Corziezo werd in september geïntroduceerd op de Zundertse basisscholen. Hiermee is
een belangrijke stap gezet om de traditie van het corso over te dragen op nieuwe generaties.
In het najaar werd een vrijwilligerswaarderingsbeleid vastgesteld door het bestuur. In het beleid staat
beschreven hoe vrijwilligers binnen de Stichting op transparante en uniforme wijze beloond en
gewaardeerd worden.
In de Raad van Buurtschappen van oktober is de nieuwe Visie & Missie 2014-2018 vastgesteld. Het
accent hierin wordt gelegd op de authenticiteit van het corso en de beleving daarvan bij bezoekers,
kijkers en betrokkenen.
In diezelfde vergadering is Barry Joosen afgetreden als portefeuillehouder Publiciteit & Sponsoring. Ad
Boemaars heeft zijn taken overgenomen. Tevens is Gertjan de Kroes voorgesteld als penningmeester.
Hij zal eind maart 2014 de taak van penningmeester van Jan Hermans overnemen. In de tussenliggende
maanden zullen Jan en Gertjan zorgen voor een soepele overdracht van de werkzaamheden.
Vooruitlopend op het aftreden van de voorzitter van SBZ in oktober 2014 is uit afvaardigingen van
bestuur SBZ en Raad van Buurtschappen een werkgroep geformeerd om op zoek te gaan naar een
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vervanger voor Rini. Na het opstellen van een profielschets is een selectieprocedure opgestart. In het
verslagjaar heeft dit nog niet geleid tot een geschikte kandidaat.
In 2013 zijn geen nieuwe ereleden of leden van verdienste van Stichting Bloemencorso Zundert
benoemd. Helaas is er wel afscheid genomen van een erelid. Erelid Toon Boot overleed op 14
november.
Zundert, april 2014

Stichting Bloemencorso Zundert
Dagelijks bestuur
Rinie van Tilburg
René Renne
Rob van Gils
Gertjan de Kroes

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Balans per 31 december 2013

ACTIVA
€

31-12-2013
€

€

31-12-2012
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

0

0

Voorraden

10.643

9.036

Vorderingen

77.337

99.112

Liquide middelen

344.640

336.621

Totaal

432.620

444.769

PASSIVA
Eigen vermogen

218.343

210.196

0

0

Kortlopende schulden

214.277

234.573

Totaal

432.620

444.769

Vlottende activa

Voorzieningen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
(in euro's)
2013
Ontvangsten evenement
Ontvangen subsidies

903.868
8.507

2012
891.259
9.778

Totaal baten

912.375

901.037

Totale lasten evenement

657.280

605.277

Totaal beschikbaar voor doelstelling

255.095

295.760

Verstrekte subsidies

246.948

276.386

Totaal netto beschikbaar voor
toekomstige doelstelling

8.147

19.374

Bijzondere baten en lasten
Saldo baten en lasten

0
8.147

0
19.374
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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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