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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:
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt:
Dagelijks bestuur
Jos Jochems
Hans van Gils
Rob van Gils
Gertjan de Kroes

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Portefeuillehouders
Josefien Renne
Willy van Schie
Corné Stuijts
Gidie Winkenius
Ton van den Bersselaar
Lennart Schrauwen

(Afgetreden 26-10-2020)

Autour de Corso
Horeca & Programmering
Facilitair
Optocht & Tentoonstelling
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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Bestuursverslag
In 2020 heeft het bestuur van Stichting Bloemencorso Zundert moeten besluiten om de 79e editie van
Corso Zundert niet door te laten gaan. Het corso is ooit eerder niet doorgegaan, dat was tijdens de
tweede wereldoorlog in de jaren 1939-1944, maar verder vond het evenement ieder jaar plaats steeds
op de eerste zondag van september. Tot 2020.
Medio december 2019 verschenen de eerste berichten in het nieuws dat in China een nieuw virus om
zich heen greep, het Covid-19 virus ook wel Corona genoemd. Niemand kon toen vermoeden dat dit
virus enkele maanden later zou uitgroeien tot een wereldwijde pandemie. De organisatie van het
Zunderts corso was op dat moment alweer op stoom met de voorbereidingen voor het corso van 2020.
Het zou weer een druk jaar worden. Na de verhuizing van de Jubel naar het Oranjeplein in 2019 waren
er een heleboel evaluatiepunten die in 2020 opgepakt en uitgewerkt moesten worden. Het was eind
februari toen in Nederland voor het eerst officieel bij iemand een coronabesmetting werd vastgesteld.
Daarna is alles snel gegaan, het virus verspreidde zich razendsnel in Nederland. Half maart werd door
de overheid een ‘intelligente’ lockdown afgekondigd met een omvangrijk pakket aan maatregelen om
het coronavirus in te dammen.
Uiteraard had een aantal van deze maatregelen ook impact op de lopende organisatie van het corso.
Met name een verbod op bijeenkomsten en een minimale afstand van 1,5m tot elkaar bewaren hadden
direct impact op de gang van zaken. Hierdoor konden vrijwilligers elkaar niet meer ontmoeten in het
Corso Centrum. Ook werd een verbod op het houden van evenementen ingesteld tot eind augustus.
Weliswaar nog niet voor de eerste zondag van september, maar dit bracht wel veel onzekerheid met
zich mee of het corso überhaupt door zou kunnen gaan.
De periode eind maart tot eind april, waarin de maatregelen van kracht werden en de omvang van de
pandemie duidelijk werd, is tevens een belangrijke periode in de voorbereidingen voor het corso.
Zowel voor de organisatie van het evenement voor het indienen van de vergunningsaanvraag en het
vastleggen van contractuele afspraken met leveranciers als voor de buurtschappen die medio eind april
hun dahliaknollen moeten planten en de corsotenten laten verrijzen. Mede vanwege deze mijlpalen in
de voorbereiding en de daarmee gemoeide kosten was enige haast geboden om snel uitsluitsel te geven
over de haalbaarheid en doorgang van het corso in september 2020.
Het bestuur heeft direct na het ingaan van de coronamaatregelen in maart zoveel mogelijk informatie
ingewonnen met betrekking tot het verloop en de verwachtingen van de coronapandemie. Daarnaast is
een analyse gemaakt van de risico’s rondom de belangrijkste werkzaamheden, afspraken en kosten en
is gekeken in hoeverre deze voor langere tijd uitgesteld konden worden. Alles in ogenschouw nemende
heeft het bestuur uiteindelijk op 26 maart besloten om het corso van 2020 af te gelasten. In een
digitaal gehouden vergadering van de Raad van Buurtschappen op 30 maart is dit besluit medegedeeld
aan de buurtschappen. Daaropvolgend is het besluit ook naar buiten gebracht via de media.
Om de deur op een kier te houden voor enig alternatief programma in het corsoweekend zelf en
daarnaast voor een eventueel kindercorso zijn de buurtschappen verzocht om hun reeds aangekochte
dahliaknollen te poten. Om dit veilig en verantwoord te kunnen doen binnen de coronamaatregelen die
op dat moment van kracht waren zijn in samenwerking met de gemeenterichtlijnen opgesteld. 17
buurtschappen hebben gehoor gegeven aan deze oproep en hebben, zij het in afgeschaalde omvang,
hun dahliavelden aangelegd. Ook is een brede oproep uitgezet om ideeën aan te dragen voor een
eventueel alternatief programma, waarop enkele reacties zijn binnengekomen.
Richting de zomer werd een neerwaartse trend zichtbaar in het aantal coronabesmettingen en leek de
eerste piek achter de rug. Maatregelen werden weer versoepeld en fysiek bij elkaar komen in kleine
groepjes van maximaal 8 personen was weer toegestaan, wel met inachtneming van 1,5m afstand tot
elkaar en de nodige hygiënische voorzieningen. Begin juni, toen er wat meer zicht kwam op de
mogelijkheden, is het initiatief genomen om de haalbaarheid van een kleinschalig alternatief
evenement te onderzoeken. Dit is opgepakt samen met een aantal personen die eerder gehoor hadden
gegeven aan de oproep om zich te melden met ideeën. Binnen de kaders van de coronamaatregelen en
-richtlijnen heeft de werkgroep, mede in overleg met de gemeente en instanties, een alternatief plan
bedacht voor de corsozondag. Het idee was om op het CLTV-terrein Van Gogh dahliatableaus tentoon
te stellen, waarbij bezoekersstromen gereguleerd konden worden middels een reserveringssysteem
voor vier afzonderlijke entrees.
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Mochten maatregelen later weer verscherpt worden, dan was er een uitwijkmogelijkheid om bezoekers
nog meer te verspreiden door de tableaus op meerdere verschillende locaties of bij corsobouwplaatsen
op te stellen.
In de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 29 juni is het plan voorgelegd aan de
buurtschappen, maar helaas kon niet voorkomen worden dat het plan al eerder werd opgepikt en
uitgemeten door de media. Uiteindelijk bleek in de vergadering dat het plan onvoldoende steun vond
bij de buurtschappen. Dit vanwege onder andere het voorgestelde thema, de verantwoordelijkheid om
een creatie veilig te bouwen binnen de richtlijnen en te weinig betrokkenheid van de buurtschappen
bij het tot stand komen van het plan. Daarnaast gaf een aantal buurtschappen aan beperkte animo te
hebben voor het plan omdat men inmiddels druk was met aanpassingen aan de corsobouwplaats. Het
initiatief is daarmee gestrand en er heeft geen alternatief programma plaatsgevonden in het
corsoweekend.
Op corsozondag was het stil in Zundert. Een aantal buurtschappen heeft op die dag nog wel een kleine
activiteit georganiseerd voor eigen buurtgenoten, maar verder geen spektakel of groots feest. Een
klein lichtpuntje op deze sombere dag was de opening van de tijdelijke Corso Experience. Deze werd in
besloten kring om 13.30 uur, het tijdstip waarop normaal gesproken de optocht zou beginnen, officieel
geopend en daarmee ging een veel besproken en lang gekoesterde wens in vervulling.
Vanwege de coronamaatregelen kon ook het Kindercorso niet in haar normale vorm doorgaan in 2020.
Erg jammer, want dit zou een extra feestelijke 70e editie worden. Wel heeft de werkgroep een
succesvol alternatief weg kunnen zetten, Kindercorso the Battle. Waarbij er weliswaar geen optocht
was, maar kinderen hun creaties toch via social media en eigen voortuin konden laten zien.
Door het niet doorgaan van het corso in 2020 hebben de meeste portefeuilles geen noemenswaardige
feiten voor het jaarverslag. Dit betekent niet dat er een heel jaar niets gedaan is door de
werkgroepen. Integendeel, vele vrijwilligers hebben zich ingezet om onder andere (financiële) schade
te beperken door afspraken te maken met leveranciers, plannen uit te werken voor later en bezoekers
en sponsoren warm te houden voor volgend jaar. Met de Corso Expositie en Kindercorso the Battle
heeft portefeuille Autour de Corso een aantal bijzondere prestaties weggezet, welke hieronder nader
beschreven worden.
Portefeuille Autour de Corso
In 2020 is het, ondanks alle corona maatregelen, Autour de Corso toch gelukt om een tweetal
evenementen te organiseren. Hiervoor was het noodzakelijk om ‘outside the box’ te denken, om alle
corona-restricties in het oog te houden.
Allereerst is een lang gekoesterde wens van Corso Zundert in vervulling gegaan, namelijk de Corso
Experience. In Zundert ook wel bekend als de ‘Corso Expo’. Een fanatieke club vrijwilligers heeft zich
volledig ingezet om een waardige expo te organiseren. De expositie werd op corsozondag om half 2
officieel geopend, want op dat moment vertrekt normaal gesproken de optocht. De eerste drie
weekenden van september was de expo te bezoeken in de ‘Oude Rabobank’. Door oude en soms zelf
nooit eerder vertoonde foto’s, tekeningen, ontwerpen en video’s werden de bezoekers meegenomen in
de wereld van het Zundertse corso. En het waren veel bezoekers, ruim 1500 mensen hebben de expo
bezocht. Veel van de bezoekers waren positief verrast door de kwaliteit. Dit is zeer motiverend om een
permanente expositie over het corso in Zundert te realiseren in de toekomst.
Daarnaast heeft het traditionele Kindercorso dit jaar plaatsgemaakt voor ‘Kindercorso The Battle’,
waar thuis alle wagentjes werden gepresenteerd. Naast de traditionele bouw van de wagentjes konden
alle kinderen ook meedoen met verschillende battles. Deze battles werden ingeluid door ‘het
corsojournaal’ met verschillende belangrijke personen in de hoofdrol zoals Daantje Dahlia, voorzitter
Jos Jochems en zelfs burgemeester Joyce Vermue. De battles stonden in het teken van het ontwerp, de
bouw, de presentatie, de bloemen en het vaandel. Op de dag van Kindercorso zelf werd in
verschillende jurygroepen alle 200 deelnemers langsgegaan voor de jurering en om een goodiebag uit
te delen. ’s Avonds werden de prijzen uitgereikt. Het evenement werd coronaproof gehouden en er
werd rekening gehouden met alle geldende maatregelen. Alle kinderen en ouders waren zeer
enthousiast door dit evenement.
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Bestuur
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt:
Dagelijks bestuur
Jos Jochems
Hans van Gils1
Rob van Gils
Gertjan de Kroes

1

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Portefeuillehouders
Josefien Renne
Willy van Schie
Corné Stuijts
Gidie Winkenius
Ton van den Bersselaar
Lennart Schrauwen

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

Op 26 oktober 2020 is Hans van Gils afgetreden als vicevoorzitter.
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 2021:

Aftredend in 2022:
Aftredend in 2023:

Gidie Winkenius
Rob van Gils
Ton van den Bersselaar
Willy van Schie
Corné Stuijts
Gertjan de Kroes
Lennart Schrauwen
Josefien Renne
Jos Jochems

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

Vergaderstructuur en –frequentie
De Raad van Buurtschappen is in het verslagjaar viermaal bijeengekomen, waarvan 2 maal fysiek op
locatie en vanwege coronamaatregelen 2 maal digitaal. Het dagelijks bestuur is in het verslagjaar
vijftienmaal bijeengekomen en het bestuur kwam dertien maal bijeen, beide ook deels digitaal als
gevolg van beperkende maatregelen i.v.m. de coronapandemie.
Resumé
Tot slot laten we nog enkele belangrijke onderwerpen van 2020 de revue passeren.
Positief nieuws in 2020 is dat eind maart de corsocultuur formeel is voorgedragen voor de
internationale lijst van Immaterieel Erfgoed van UNESCO. Deze heuglijke mijlpaal in het immaterieel
erfgoed dossier is met name te danken aan de jarenlange inzet en lobby van de Corsokoepel, een
samenwerkingsverband van alle Nederlandse bloemen- en fruitcorso’s. UNESCO gaat de voordracht
beoordelen en zal in 2021 een definitief besluit nemen of de corsocultuur wordt bijgeschreven op de
lijst.
In de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 26 oktober is voorzitter Jos Jochems herbenoemd
in zijn functie voor zijn derde en laatste termijn. In dezelfde vergadering is vicevoorzitter Hans van
Gils afgetreden. Hans heeft zich na 6 jaar vicevoorzitterschap niet meer herkiesbaar gesteld. Voor
invulling van de vrijgekomen vacature van vicevoorzitter is nog geen kandidaat benoemd.
Helaas hebben we in 2020 ook afscheid moeten nemen van twee corsomensen. Op 22 maart overleed
oud-voorzitter en erelid René Bastiaansen. René was van 2000 t/m 2009 voorzitter van Stichting
Bloemencorso Zundert, en heeft veel betekend voor de organisatie, het evenement en de
buurtschappen. Ook Arian Schrauwen is overleden in 2020. Arian was jarenlang corso vrijwilliger en lid
van het omroepersgilde, hij overleed op 21 juli.
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Tenslotte, 2020 is voor velen een jaar om snel te vergeten. Nu aan het einde van 2020, is de start van
de vaccinatieprogramma’s tegen Covid-19 nabij. Ondanks de verwachting dat het virus nog lang onder
ons zal zijn en het nog maanden zal duren voordat iedereen gevaccineerd is, heeft het bestuur toch
goede hoop dat het corso van 2021 weer in volle glorie plaats kan vinden. De organisatie is eind 2020
dan ook alweer gestart met de voorbereidingen. Na een jaar ertussen uit zullen de vele vrijwilligers
van zowel de corso organisatie als van de buurtschappen zich weer moeten opladen om in 2021 terug
te komen met een fantastisch en onvergetelijk Corso Zundert, maar we hebben er vertrouwen in dat
dat zeker gaat lukken!
Zundert, 3 februari 2021
Bestuur Stichting Bloemencorso Zundert
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Balans per 31 december 2020
ACTIVA
(in euro's)
31-12-2020

31-12-2019

8.648

9.728

Voorraden

14.057

2.763

Vorderingen

69.144

114.177

Liquide middelen

494.208

520.125

Totaal

586.057

646.793

323.337

322.548

0

0

Kortlopende schulden

262.720

324.245

Totaal

586.057

646.793

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
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Staat van Baten en Lasten over 2020

2020
Ontvangsten evenement
Ontvangen subsidies

40.328
36.990

2019
1.083.972
10.000

Totaal baten

77.318

1.093.972

Totale lasten evenement

35.205

751.018

Totaal beschikbaar voor doelstelling

42.113

342.954

Verstrekte subsidies

41.324

275.068

Totaal netto beschikbaar voor
toekomstige doelstelling

789

67.886

Bijzondere baten en lasten
Saldo baten en lasten

0
789

0
67.886
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Bloemencorso Zundert is feitelijk en statutair gevestigd op Industrieweg 3, 4881 EW te
Zundert en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41102078.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Bloemencorso Zundert bestaan voornamelijk uit het beheren van het
immaterieel erfgoed en het jaarlijks organiseren van het Bloemencorso in Zundert.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
Voorraden 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.
Stichtingsvermogen
Aan de Egalisatiereserve worden de voor- en nadelige exploitatiesaldi toegevoegd of onttrokken. Deze
reserve heeft ten doel de continuïteit van de stichting te garanderen.
Doordat de dekking van de kosten voor een niet onaanzienlijk deel afhankelijk is van
incidentele subsidies en bijdragen zou de continuïteit zonder een dergelijke reserve niet
gewaarborgd zijn.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet 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.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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