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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  

Jos Jochems Voorzitter  

Hans van Gils Vice-voorzitter  

Rob van Gils  Secretaris  

Gertjan de Kroes Penningmeester  

   

   

Portefeuillehouders  

Marie-Louise Kerstens Autour de Corso 

Willy van Schie  Horeca & Programmering 

<Vacature> Facilitair 

Gidie Winkenius Optocht & Tentoonstelling 

Ton van den Bersselaar Operationele Diensten 

Ad Boemaars 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, 3 september 2017, ruim 20°C en zonnig met wat stapelwolken. Eindelijk, na een aantal 
mindere jaren weer het perfecte corsoweer waar Zundert zo naar snakte. Bezoekers leken het daar 
volkomen mee eens te zijn en kwamen in grote getalen naar Zundert om te genieten van een prachtige 
stoet van 20 corsocreaties en tal van internationale topmuziekkorpsen. Met 23.500 betalende 
bezoekers op de corsozondag kon de organisatie tevreden terugkijken op de 76e editie van Corso 
Zundert. Ook op de maandag wisten nog duizenden bezoekers Zundert te vinden voor een bezoek aan 
de tentoongestelde corsocreaties, de jaarmarkt en fantastisch amusement. 
 
2017 gaat de boeken in als het jaar van diverse historische feiten en records. Verdeeld over meerdere 
creaties telde de stoet een recordaantal van rond de 460 figuranten. Buurtschap Schijf spande 
daarmee de kroon met maar liefst 254 figuranten, wat nog nooit eerder vertoond was bij één 
corsocreatie. Hun schouwspel bij de wagen ‘Op handen gedragen’ maakte indruk. Op het ritmische 
getrommel droegen zij, prachtig en tot in detail gekleed en geschminkt, met zeer imponerend en 
theatraal vertoon hun keizer door de Zundertse straten. Ook de vakjury was hierdoor duidelijk 
geïmponeerd want Buurtschap Schijf werd gewaardeerd met 645 punten en mocht de 1e vakjuryprijs in 
ontvangst nemen. Een historische zege want nog nooit eerder won het buurtschap in haar korte 
bestaan met slechts 9 officiële deelnames, en nog nooit eerder mocht een buurtschap van buiten de 
gemeentegrenzen stoppen op de Markt. Alle reden voor een euforische jubel die met zo’n grote groep 
bij de wagen uiteraard ontaarde in een daverende ontlading. 
Het publiek kon volledig meegaan in het oordeel van de vakjury; ‘Op handen gedragen’ werd tevens 
gewaardeerd met een 1e publieksprijs. 
 
De vakjury deelde in 2017 één speciale vermelding uit in de vorm van een Pluim. Deze werd toegekend 
aan ‘De wereld draait door’ van Buurtschap Klein Zundert. De creatie was niet gebouwd op een 
onderstel, maar tussen gigantische wielen die door de straten rolden. Een gewaagd technisch 
hoogstandje en een unicum voor Corso Zundert. 
 
 
Prijzen vakjury 
1. Op handen gedragen Buurtschap Schijf 
2. Aangeslagen   Buurtschap Helpt Elkander    
3. Bedreigd   Buurtschap Wernhout 
4. Boodschappen  Buurtschap Molenstraat 
5. De wereld draait door Buurtschap Klein Zundert 
 
Pluim van de vakjury 
De wereld draait door  Buurtschap Klein Zundert 
 
Publieksprijzen 
1. Op handen gedragen Buurtschap Schijf 
2. Aangeslagen   Buurtschap Helpt Elkander 
3. Troep   Buurtschap Veldstraat 
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Portefeuille Autour de Corso 
 
Een redelijk rustig jaar voor Autour de Corso. De werkgroepen kwamen rustig op gang. Tot twee weken 
voor het corso een aantal zaken de kop op staken. Er moest op het laatste moment nog een 
overnachtingsplaats worden gezocht voor de theatergroep. De jaarmarkt wilde veranderingen 
doorvoeren, die van de tekening (en dus van de vergunning) afweken en nog wat randzaken, die direct 
gevolgen hebben voor andere portefeuilles.  
 
Ook dit jaar hebben we weer jeugdige vrijwilligers aan weten te trekken voor onze werkgroepen. En 
hebben we afscheid genomen van ‘ouwe’ rotten, en dus ervaring. 
De banenmarkt is verschoven dit jaar en zal 1 maart 2018 plaatsvinden.  
 
De animo voor het vrijwilligersfeest loopt terug. Ook als er geen ‘programma’ is. De werkgroep is zich 
aan het beraden over een andere opzet en zal in 2018 met een vernieuwend voorstel komen, waarbij 
de datum en de locatie zullen worden meegenomen. We zijn zuinig op onze vrijwilligers en willen onze 
waardering graag laten zien.  
 
De vierde corso academie heeft afgelopen voorjaar mooie ontwerpen kunnen presenteren, 16 
deelnemers, de maximale groepsgrootte. Hier is duidelijk geworden dat er heel veel competenties 
worden verwacht van een corsowagenontwerper. Er is wederom een diversiteit aan ontwerpers 
opgeleid; qua leeftijd, creatief brein en ambities. 
 
De peuteropvangplaatsen in de gemeente hebben voor het eerste jaar activiteitenkisten ontvangen 
vanuit de Stichting. De kisten waren nog niet helemaal af maar er zaten voldoende educatieve 
activiteiten in om hier enthousiast mee aan de slag te gaan. Aan de handpoppen is ook de laatste hand 
gelegd, nu op zoek naar een persmoment om de unieke kisten te lanceren! 
De leskisten voor de basisscholen zijn ook weer verspreid en in gebruik genomen voor het grote corso 
tot en met het kindercorso. Jong geleerd is oud gedaan. 
 
De organisatie van het Kindercorso, kenmerkt zich als een kwalitatief hoogwaardig evenement. 727 
kinderen hebben deelgenomen aan het kindercorso, ruim 50 deelnemers meer dan vorig jaar. Het 
gemiddelde aantal deelnemers per nummer is al 8 jaren op rij groeiende.  
Onze bezoekers hebben ook dit jaar weer hun loopje gevonden naar de kermis en de jaarmarkten. 
Tijdige aankondigingen en ‘aflinters’ zorgden ervoor dat er weinig problemen waren door verkeerd 
geparkeerde auto’s.  
 
Het straattheater is dit jaar –wederom- uitgevoerd door Fontys Hogeschool voor de Kunsten, afdeling 
Theater. De studenten treden voorafgaand aan het corso op, dit jaar ondersteund door een clubje van 
het Zunderts toneel. Ook de blaaskapellen hebben het wachtende publiek opgezocht. Op het 
Prinsenplein konden de kinderen het huis van Daantje Dahlia bezoeken, en een enkele keer was 
Daantje thuis. Op het Nassauplein was er een tikactiviteit en een tentoonstelling van bijna alle 
maquettes 2017(!). De BCV uit Breda presenteerde zich hier als heuse ambassadeurs van het Corso. 
 
Werkgroep jurering is nog steeds op zoek naar een nieuw lid voor de werkgroep. Daarnaast zijn ze druk 
bezig geweest om gerenommeerde namen naar Zundert te halen voor de vakjury. 
 
De buitenbuurten, De Moeren en Tereik, waren dit jaar prominent aanwezig. Ze hadden een 
corsowaardige plaats waar ze hun creaties aan het publiek lieten zien. In een van de creaties was er 
zelfs de mogelijkheid voor het publiek om zich hierin te (laten) fotograferen.  
De maquettefeesten en de herfstterugblik met de fotowedstrijd zitten weer in de lift. Er was dit jaar 
weer veel belangstelling voor de maquettes, ondanks dat deze allemaal bekend waren gemaakt via 
social media. Om de uitslag van de fotowedstrijd was wat commotie ontstaan, mede hierdoor wordt de 
fotowedstrijd door de werkgroep Jaargetijden in een nieuw jasje gestoken.  
Achter de schermen wordt er gewerkt aan een subsidie aanvraag. Hopelijk gaat dit in de nabije 
toekomst mooie dingen op leveren voor ons mooie corso! 
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Portefeuille Facilitair 
 
Huisvesting loopt een beetje als rode draad door het hele corsojaar. Het contract aan de Veldstraat 
loopt aan het eind van 2017 af, wij hoeven daar niet weg maar het corso is al een poosje op zoek naar 
een locatie, een “corsocentrum” waar ruimte is voor meer dan alleen opslag van materialen. Liefst 
alles onder een dak, vergaderruimte(s), ontvangstruimte, corsokast, verkoop en uitgifte van entree- en 
tribunekaarten. Er was hoop dat we al voor het corso van 2017 de ruimte in gebruik zouden kunnen 
nemen. Door diverse omstandigheden is dit helaas niet gelukt, wel hebben we de corsokamer begin 
augustus verhuisd van het CCZ naar de Industrieweg. Door goede communicatie en publiciteit heeft 
iedereen de weg snel gevonden naar ons nieuwe corsocentrum. Na het corso is er met de verhuurder 
afgesproken dat wij tijdens de verbouwingswerkzaamheden tijdelijk een ruimte kunnen blijven 
gebruiken voor vergaderingen, de loods is aan het eind van 2017 zo goed als helemaal ingericht en 
verhuisd. 
 
Doordat de coördinaten en werkgroepen net als vorig jaar goed bezet zijn hebben we naar de aanloop 
van het corso geen grote hobbels te nemen. De tribunes hebben we op advies van de brandweer iets 
aan laten passen waardoor deze allemaal voldoen aan de nodige veiligheidseisen. Helaas ging dit ten 
koste van een kleine 100 zitplaatsen. Voor de afvoer van afval tijdens de bouw en voor het sloopafval 
van de corsowagens zijn we naar een nieuwe afvalverwerker overgestapt. In vergelijking met de vorige 
afvalverwerker waren we financieel een stuk voordeliger uit, er zijn goede afspraken gemaakt en deze 
zijn ook nagekomen. Dit is zowel binnen SBZ en bij de buurtschappen goed bevallen. Binnen de 
werkgroep parkeren hebben we voor het eerst de Berk autovrij willen houden. Hier zijn we deels in 
geslaagd door een parkeerplaats incl. transferium te regelen aan de Achtmaalseweg.  
 
Zoals bekend werken wij al een aantal jaren met 3 coördinaten, op verzoek van coördinaat facilitair 
willen we nog een knip maken in die portefeuille. Martijn Sprenkels, al een paar jaar actief binnen 
facilitair hebben we bereid gevonden als coördinator ons team te versterken. John Haast, blijft actief 
binnen facilitair maar heeft zijn taak als coördinator overgedragen aan John Arnouts. Deze wijzigingen 
zijn reeds verwerkt in het organogram. Door wijzigingen in het bestuur moeten we nog op zoek naar 
een nieuwe portefeuillehouder facilitair. 
 
 
Portefeuille Horeca en Programmering 
 
Ook in 2017 heeft de commissie Horeca en Programmering weer haar uiterste best gedaan om de 
gasten op een juiste manier te verzorgen en te vermaken. De beleving van het feest hebben we 
doorgezet na een eerste opzet in 2016. Het ledscherm op de Zonnewende is teruggekomen wat 
wederom een meerwaarde heeft gebracht voor de feeststemming. Keuzes van muziek zal altijd een 
puntje van discussie blijven, maar we proberen elk jaar te zorgen dat er voor elk wat wils is.  
 
Een van de uitdagingen lag dit jaar op het tentoonstellingsterrein. De wagens werden anders opgesteld 
omdat het terrein daarvoor tegenwoordig meer mogelijkheden biedt. Aangezien de tentoonstelling 
voorop staat hebben wij de indeling afgewacht en daarop onze voorkeur voor de horeca aangegeven. 
Helaas geen sponsor dit jaar die op het tentoonstellingsterrein wilde staan dus ook geen grote tent. 
Wel bood het ons de mogelijkheid om vanuit het centrum van het terrein onze horeca inclusief het 
foodplein aan te bieden, een langgekoesterde wens. Het gemis was een overkapping, echter waren de 
weergoden ons in 2017 goed gestemd dus geen probleem.   
 
Het Prinsenplein hebben we ‘uit handen gegeven’ aan een horecaondernemer uit Zundert en ook dat is 
prima bevallen voor beide partijen.  
 
De andere uitdaging hebben we gehad bij het gemeentehuis. Voor het eerst heeft het corso dit jaar 
daar de horeca verzorgd voorafgaand aan de stoet, tijdens de pauze en tijdens de receptie na het 
trekken van de stoet. We wilden laten zien dat er meer mogelijkheden zijn dan hetgeen geboden is in 
de afgelopen jaren. Dit is positief ontvangen en ook tijdens de evaluatie bleek dat iedereen zeer 
tevreden is geweest.  
 
De sponsorlocaties waren in 2017 voor de commissie H&P niet aan veel veranderingen onderhevig, 
uitvoering is prima gegaan. 
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Al met al een succesvol jaar, zeker ook gezien het mooie weer. Een puntje waaraan gewerkt wordt is 
geluidsoverlast bij de Zonnewende. Niet van de omwonenden, daarmee hebben we een zeer goede 
verstandhouding inmiddels, maar voor de bezoekers zelf. Hier komen we in 2018 zeker op terug.  
 
 
Portefeuille Optocht en Tentoonstelling 
 
Zoals elk jaar probeerden wij als commissie ook dit jaar weer om ervoor te zorgen dat er een mooie en 
attractieve optocht door de straten van Zundert trok. Dit alles begint tijdens de Aardbeienfeesten 
waar de regiecommissie weer de zware taak had om er een mooie optocht van te maken. Deze 
commissie zorgt ervoor dat het publiek een gevarieerde stoet van wagens te zien krijgt, waarbij men 
zich niet hoeft te vervelen. Hierbij wordt gekeken naar beweging, geluid en kleurencompositie, dit 
alles afgewisseld met diverse korpsen die voor een rustmoment moeten zorgen voor de ogen van het 
publiek. Hierna wordt naar de buurtschappen een aanrijdschema verstuurd met de tijden waarop zij 
zich moeten melden op corsozondag op het tentoonstellingsterrein om zich te presenteren aan de jury. 
Dit verliep dit jaar erg vlot zodat iedereen op tijd klaar stond om ‘s middags aan de optocht te kunnen 
beginnen. Zoals vorig jaar beloofd hadden wij extra aandacht geschonken aan de publiekvrije zones. 
Dit was nog niet helemaal zoals door ons verwacht en daarom schenken wij in 2018 hier dan ook nog 
extra aandacht aan. 
  
Het verloop van de optocht was niet in alle opzichten een succes ondanks dat we toch allemaal mooi 
op tijd terug waren op het tentoonstellingsterrein. Om ook dit te optimaliseren zullen wij als 
commissie er in 2018 alles aan gaan doen om dit nog beter te laten verlopen en daar waar nodig enkele 
aanpassingen aanbrengen.  
 
Verder willen wij de opstelling van de wagens op het tentoonstellingsterrein zodanig gaan aanpassen 
dat de eerste 3 wagens nog beter tot hun recht komen, zodanig dat zij geen opstoppingen bij de 
entree gaan veroorzaken. Naar aanleiding van diverse klachten over geluidsvolumes van de 
corsocreaties op het tentoonstellingsterrein zullen we het komende jaar ook hier aandacht aan geven, 
zodat het voor publiek aangenaam blijft om te komen kijken. 
 
Hopelijk kunnen wij er dan met z’n allen in 2018 een mooi aantrekkelijk corso van maken. 
 
 
Portefeuille Operationele Diensten 
 
2017 was een bijzonder jaar voor de commissie 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; 

• De samenwerking met de B.C.V. (Bredase Carnavals Vereniging) met een uitwisseling tijdens 
carnaval en Bloemencorso; 

• De realisatie van het nieuwe veiligheidsplan met risicoanalyse; 
• Het samenstellen van ontruimingsplannen voor de diverse locaties; 
• Het verder uitbouwen van een werkgroep verkeer en parkeren. 

 
Vanwege de dreigende situatie in de wereld en de reeks van aanslagen in diverse plaatsen in Europa 
werd door de burgemeester opdracht gegeven tot het plaatsen van roadblocks.  
 
Ook in 2017 werd er weer gebruik gemaakt van polsbandjes NIX18, na controle van de ID werden deze 
verstrekt door medewerkers van Scorpions. 
 
De capaciteit en kwaliteit van de gsm-netwerken in Nederland is zodanig verbeterd, dat dit jaar alleen 
een steunzender van Vodafone werd geplaatst. 
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Het afgelopen jaar hadden we twee speerpunten, te weten: 
 

• Veiligheidsplan met nieuwe risicoanalyse 
• Werkgroep verkeer en parkeren 

 
Ook voor 2018 staan deze onderwerpen als speerpunt op de agenda. 
 

• Veiligheidsplan met nieuwe risicoanalyse 
• Werkgroep verkeer en parkeren 

 
Al met al kunnen we als portefeuille Operationele Diensten weer terugkijken op een mooi corsojaar.  
 
 
Portefeuille Publiciteit en Sponsoring 
 
2017 was voor P&S het jaar waarbij marketing van corso centraal stond. 
 
PR 
2017 hebben we ons nog meer gericht op het zelf maken van filmpjes, die we via social media de 
wereld in hebben gestuurd. 
Naast erg veel reclame via social media hebben we ook een aantal andere kanalen wederom gebruikt. 
Onze afspraken met BNdeStem zijn voortgezet zodat er wederom op woensdag voor corso bij 200.000 
abonnees van BNdeStem en Brabants Dagblad een “corso bijlage” in de bus is gevallen. 
De website van corso Zundert is geheel in een nieuw jasje gestoken. Hierbij is het uitgangspunt dat de 
site is bedoeld om de bezoeker het corso te laten beleven. Ook de gebruiksvriendelijkheid heeft 
aandacht gekregen. 
Dit jaar hebben we nieuwe afspraken gemaakt met omroep Brabant met betrekking tot de live 
uitzending. Dit contract loopt nu tot en met 2018. 
  
Marketing/verkoop 
Een van de speerpunten van de commissie P&S voor 2017 was het opstellen van een meerjarig 
marketingplan. 
Een club van enkele nieuwe enthousiaste mensen is hiermee aan de slag gegaan en zij hebben een heel 
jaar gewerkt aan dit plan. Om echter ook in 2017 al enkele zaken op te pakken en om het plan goed 
voor te bereiden hebben zij tijdens het corsoweekend ruim 500 bezoekers geënquêteerd als input voor 
het plan. Ook geografische gegevens van bezoekers zijn geïnventariseerd. 
Daarnaast is gestart met enkele try–outs. Zo heeft een actie vier entreekaarten bestellen en drie 
betalen een groot succes opgeleverd in de voorverkoop. Er waren dit jaar ruimt 2500 entreekaarten 
meer in de voorverkoop verkocht dan andere jaren.  
 
De relatie tussen PR en verkoop werd heel duidelijk aangezien een actie op social media direct een 
piek opleverde in de verkoop van entreekaarten. 
De voorverkoop van tribunekaarten via ons onlinesysteem leverde 25% verkoop van het totaal aantal 
beschikbare tribuneplaatsen aan buitenlandse gasten op. 
De online (voor)verkoop is dit jaar in samenwerking met het bedrijf CM uit Breda uitgevoerd 
 
Sponsoring 
Ook dit jaar moeten we helaas constateren dat de totale sponsoropbrengsten minder zijn geweest dan 
begroot. Zoals eerder vermeld heeft dit te maken met concurrentie in de regio en daarnaast blijft het 
aantal vrijwilligers die zich binnen onze corsostichting hiervoor in willen zetten zodanig beperkt dat we 
daardoor niet alle kansen benutten.  
 
Vanwege teruglopende animo onder sponsoren is er geen sponsortent meer op het TTT verschenen.  
De locatie Zonneplein was dit jaar wederom een succesformule. 480 bezoekers hebben van dit 
arrangement gebruik gemaakt. 
Bij onze vijf sterren locatie Le Soleil hebben we wederom een lichte daling van het aantal bezoekers 
geconstateerd. 
Dit is reden om in het komend jaar dit arrangement kritisch te gaan bekijken en hier wellicht 
aanpassingen in aan te brengen. Voor 2018 is dit een van de speerpunten van onze portefeuille P&S. 
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Bestuur 
 
Bestuurssamenstelling 
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt: 
 
Dagelijks bestuur  Portefeuillehouders  
Jos Jochems2 Voorzitter  Marie-Louise Kerstens Autour de Corso 
Hans van Gils Vicevoorzitter  Willy van Schie  Horeca & Programmering 
Rob van Gils  Secretaris  (Vacant)1 Facilitair 
Gertjan de Kroes Penningmeester  Gidie Winkenius Optocht & Tentoonstelling 
   Ton van den Bersselaar Operationele Diensten 
   Ad Boemaars Publiciteit & Sponsoring 
 

1 Vanaf 30 oktober 2017 is de functie van portefeuillehouder Facilitair vacant. 
 
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 2018: Gidie Winkenius   (2e termijn) 

Marie-Louise Kerstens  (2e termijn) 
Rob van Gils    (2e termijn) 
Ton van den Bersselaar  (2e termijn) 
Willy van Schie   (2e termijn) 

Aftredend in 2019: Ad Boemaars    (2e termijn) 
Gertjan de Kroes   (2e termijn) 

Aftredend in 2020: Hans van Gils    (2e termijn) 
Jos Jochems   (2e termijn) 

 
Vergaderstructuur en –frequentie 
De Raad van Buurtschappen is in het verslagjaar zesmaal bijeengekomen; het dagelijks bestuur is in het 
verslagjaar twaalfmaal bijeengekomen en het bestuur kwam dertienmaal bijeen. 
 
 
Resumé 
Tot slot laten we nog enkele veelbesproken onderwerpen en highlights van 2017 de revue passeren. 
 
Na het corso van 2016 is de voltallige Adviescommissie Veiligheid opgestapt. Eind 2016 heeft een 
aantal leden van de commissie aangegeven toch bereid te zijn om na een doorstart zitting te nemen in 
een nieuwe Adviescommissie Veiligheid. In de eerste helft van 2017 is hard gewerkt om aanvullend 
nieuwe leden voor de commissie aan te trekken en de diversiteit in deskundigheid op niveau te 
brengen. Daarnaast is gewerkt aan hernieuwde kaders met afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden en samenwerking tussen SBZ en de buurtschappen, welke in een extra 
vergadering van de Raad van Buurtschappen op 8 mei zijn vastgesteld. 
In de aanloop naar het corso had de nieuwe Adviescommissie Veiligheid meteen al een aantal lastige 
vraagstukken te behandelen. Zo moest er onder andere een oordeel geveld worden over de 
buitengewone constructie van de creatie van Buurtschap Klein Zundert, en waren er meerdere creaties 
met zeer grote groepen figuranten waarvoor de nodige voorzieningen getroffen moesten worden. 
Ondanks de enigszins beladen start aan het begin van het jaar kunnen we terugkijken op een 
succesvolle formatie van de nieuwe commissie. Ook de herziene afspraken en samenwerking tussen SBZ 
en buurtschappen heeft vooralsnog een goede impuls gegeven aan de veiligheid binnen het corso. 
 
  



 
 

  

 
SBZ was al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie voor huisvesting met voldoende 
mogelijkheden voor vergaderfaciliteiten, verkoopbalie en opslag van materialen. Op 18 juli is een 
overeenkomst van 10 jaar getekend voor huur van een pand aan de Industrieweg 3. Ondanks dat er nog 
veel verbouwd moest worden is de voorverkoopbalie in augustus al verhuisd naar die locatie. Voor 
bezoekers was het wel even wennen dat zij voor entree-, tribunekaarten en doorlaatbewijzen niet 
meer terecht konden in het Cultuur Centrum, maar de loop naar de Industrieweg was snel gevonden. 
Direct na het corso is gestart met verbouwingswerkzaamheden, maar door enkele tegenslagen is dit 
nog niet afgerond. Naar verwachting zullen we pas in het tweede kwartaal van 2018 onze definitieve 
intrek kunnen nemen in het pand. Wel is eind 2017 nagenoeg de gehele opslag van materialen al 
ondergebracht in de loods aan de industrieweg, en is het huurcontract voor de loods aan de Veldstraat 
opgezegd. 
 
In 2017 zijn de traditionele entreekaarten vervangen door e-tickets. Daarvoor zijn alle entreeposten 
uitgerust met scan apparatuur. Bezoekers kregen toegang na het laten scannen van een barcode op 
print, kaartje of telefoon. Het werken met e-tickets scheelt in de voorverkoop veel handeling en 
portokosten en geeft bovendien een meer professionele uitstraling en analysemogelijkheden. In 2018 
zal in combinatie met e-tickets ook de placering van tribuneplaatsen verder gedigitaliseerd worden. 
 
Ondanks dat er geen concrete aanleiding toe was, heeft burgemeester Leny Poppe-de Loof in de week 
voor het corso besloten dat veiligheidsmaatregelen aangescherpt moesten te worden vanwege 
landelijke terreurdreiging. Dit mede naar aanleiding van een aanslag in Barcelona die onlangs had 
plaatsgevonden. Zo werden toegangswegen tot het parcours extra beveiligd met roadblocks en waren 
er aanvullende 'zichtbare en onzichtbare maatregelen', zoals extra politieagenten. Dit alles kreeg 
daags voor het corso nog behoorlijk wat aandacht van de landelijke media. 
 
Een werkgroep heeft het corsomeisje XXL, dat in 2011 gemaakt is ter gelegenheid van het 75-jarig 
jubileum van Corso Zundert, opgeknapt en tevens nieuwe verlichting aangebracht. Het corsomeisje 
heeft vervolgens vooropgereden in de corsostoet als opening. Later in het jaar, tijdens het door 
Zundertse ondernemers georganiseerde Winterwonderland, is het corsomeisje ook nog tentoongesteld. 
Verder is een nieuwe standplaats gevonden nabij de rotonde aan de Bredaseweg, waar ze vanaf begin 
2018 te bewonderen zal zijn. 
 
Tijdens de Raad van Buurtschappen op 30 oktober is voorzitter René Renne afgetreden. Jos Jochems, 
tot dan toe portefeuillehouder Facilitair, heeft het voorzitterschap van hem overgenomen. De daarmee 
vrijgekomen functie van portefeuillehouder Facilitair is tot op heden nog vacant. In dezelfde 
vergadering is Hans van Gils tevens herbenoemd tot vicevoorzitter. 
 
Tijdens de herfstactiviteit van SBZ op 4 november is Ad van Loon benoemd tot erelid van SBZ. Hij kreeg 
deze onderscheiding voor zijn buitengewone bijdrage aan de bevordering van de veiligheid en de 
ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn binnen zowel SBZ als de Buurtschappen. 
Helaas is ons in 2017 ook een erelid ontvallen; Gustaaf Hoppenbrouwers overleed op 24 november in de 
leeftijd van 93 jaar. 
 
 
Zundert, maart 2018 
 
Bestuur 
Stichting Bloemencorso Zundert 
 
 
  



 
 

  

Balans per 31 december 2017 
 
 

ACTIVA 

(in euro's)       

  31-12-2017  31-12-2016 

     

Vaste activa     

 

Materiële vaste activa   0    0  

     

Vlottende activa     

 

Voorraden  4.872  5.145 

 

Vorderingen  90.910  114.734 

     

Liquide middelen  407.934  360.108 

     

       

Totaal   503.716    479.987 

 

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen  239.735  213.216 

     

Voorzieningen   0    0  

     

Kortlopende schulden   263.981   266.771 

       

Totaal   503.716   479.987 
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Staat van Baten en Lasten over 2017     
(in euro's)       
 

 
 

2017 
 

2016 

       

Ontvangsten evenement 906.240  896.298  

Ontvangen subsidies  10.000    10.000   

Totaal baten 

 

 916.240  

 

 906.298  

Totale lasten evenement 
 

 638.474  
 

 679.633  

Totaal beschikbaar voor doelstelling 
 

277.766 
 

 226.665  

 

Verstrekte subsidies 
 

 251.247  
 

 244.445  

Totaal netto beschikbaar voor 

toekomstige doelstelling 
 

26.519 
 

-17.780 

Bijzondere baten en lasten   0    0  

Saldo baten en lasten 
 

 26.519  
 

 -17.780  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

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. 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, 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 waardering van activa en passiva 

Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
lagere marktwaarde. 
De waardering van de voorraden komt tot stand op basis van fifo. 
 
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. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 

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.  


