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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 

Corné Stuijts 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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Bestuursverslag 
 
De zomer van 2018 was historisch warm en droog. Maanden aan een stuk viel er bijna geen druppel 
regen en daaronder hadden de dahlia’s in het land flink te lijden. De deelnemende buurtschappen van 
het Zunderts corso hebben dan ook hard moeten werken om de oogst te redden, waarbij sommigen het 
water letterlijk van vele honderden meters verderop moesten halen. Ondanks alles waren er rond de 
eerste zondag van september ruim voldoende dahlia’s om de 20 reusachtige creaties van dahlia’s te 
voorzien.  
Op zondag 2 september 2018 kon de 77e editie van Corso Zundert in de nasleep van deze warme zomer 
profiteren van prachtig corsoweer. Met 24 graden en volop zon konden duizenden bezoekers genieten 
van een divers en gevarieerd corso met schitterende creaties en tal van internationale muziekkorpsen. 
Ook op maandag was het een topdrukte op het tentoonstellingsterrein, de jaarmarkt en in de 
horecagelenheden. De organisatie kan daarmee terugkijken op een uitzonderlijk goed bezocht en 
geslaagd evenement. 
De optocht kende dit jaar bijzonder veel variatie en vernieuwing in onderwerpen en vormen, waarbij 
ook vaker geëxperimenteerd werd door de buurtschappen. In hun rapport gaf de vakjury aan hier zeer 
tevreden over te zijn. Het buurtschap dat in 2018 de jubel ten uitvoer mocht brengen was Buurtschap 
’t Stuk met hun creatie “Iguana In(ter)action”. Een drietal leguanen dat zich levensecht door de 
straten voortbewoog. Perfect uitgevoerd in kleur, materiaal en beweging. Wederom het bewijs dat een 
corsowagen niet altijd kolossaal hoeft te zijn om te winnen. De vakjury was zeer lovend over de 
creatie van ’t Stuk en gaf hen 563 punten. 
Het publiek verkoos "We hangen de clown uit!" van Buurtschap Wernhout tot de beste wagen. Deze 
vrolijke en feestelijke wagen werd gewaardeerd met de 1e publieksprijs. 
Helaas verliep niet alles zoals gewenst. Buurtschap Schijf kon de route wegens een technisch 
mankement niet volledig uitrijden. Hun creatie “The last yeti” ontbrak bij de tweede doorkomst op de 
Markt waardoor men volgens het reglement uitgesloten wordt bij de uitreiking van de vakjuryprijzen. 
Een drama voor de corsobouwers van Buurtschap Schijf die maandenlang met veel passie gebouwd 
hebben aan hun corsowagen. Desondanks mocht Buurtschap Schijf wel de 3e publieksprijs in ontvangst 
nemen.   
In 2018 heeft de vakjury één pluim uitgereikt aan Buurtschap Rijsbergen met hun creatie “Sereen” 
vanwege de gebruikte techniek waarbij iedere beweging apart is aangedreven. Het benadrukt het 
speelse effect van drijven en het geeft de beweging een fragiel karakter, aldus de vakjury. 
 
Prijzen vakjury 
1. Iguana In(ter)action  Buurtschap ‘t Stuk 
2. Pestdokter   Buurtschap Klein Zundert    
3. Out of Space  Buurtschap Tiggelaar 
4. Mother Nature  Buurtschap Helpt Elkander 
5. We hangen de clown uit! Buurtschap Wernhout 
 
Pluim van de vakjury 
Sereen    Buurtschap Rijsbergen 
 
Publieksprijzen 
1. We hangen de clown uit! Buurtschap Wernhout 
2. Pestdokter   Buurtschap Klein Zundert 
3. The Last Yeti  Buurtschap Schijf 
 
 
Portefeuille Autour de Corso  
 
Een terugblik op 2018 vanuit portefeuille AdC.  
Dit jaar is ingezoomd op de continuïteit van de portefeuille. Er is geborgd wat eerder is bedacht. Er is 
nagedacht over veranderingen en verbeteringen voor het volgende jaar. De inzet op waardering inzake 
onze vrijwilligers heeft dit jaar geresulteerd in een vernieuwd vrijwilligersfeest, wat over het 
algemeen als positief is ervaren en in 2019 zal worden opgevolgd. Ook wordt er al nagedacht over het 
zichtbaar maken van ons mooie corso, gedurende het hele jaar.  
 
De werkgroep leden ‘Jurering’ hebben hun best gedaan een voltallige jury bij elkaar te krijgen, dit was 
ook gelukt. Helaas konden op het allerlaatste moment een jurylid en aspirant-lid niet aanwezig zijn op 
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de eerste zondag van september.  
 
Bij vele peuteropvangplaatsen in de gemeente Zundert zijn ontwikkelkisten in gebruik genomen. Je 
kunt niet vroeg genoeg beginnen de kinderen het corsoleven mee te geven. Ook is er een voorzichtige 
poging gedaan educatief materiaal te delen met buurgemeentes, dit zal nog verder worden uitgewerkt. 
Een oproep een project op te zetten voor de jeugd van 12 tot 16 jaar heeft helaas niet het gewenste 
resultaat opgeleverd.  
 
De jaarmarkt en kermis zijn vaststaande activiteiten voor de ‘wachtende’ bezoeker. Zo ook de 
belevingsactiviteit en de maquettetentoonstelling op het Nassauplein, welke we niet kunnen houden 
zonder de medewerking van de buurtschappen. Ook Daantje Dahlia was weer van de partij. Genoeg 
activiteiten waardoor ons publiek gespreid naar Zundert komt.  
 
De aanmeldingen voor het kindercorso worden bijna allemaal digitaal gedaan. Dit jaar hadden we 
751 deelnemertjes, een aantal dat we sinds 2011 niet meer hebben geëvenaard. De organisatie is het 
hetzelfde als het grote corso maar dan in het klein.  
 
Werkgroep Jaargetijden wordt door andere mensen gedragen. Hetgeen resulteerde in een vernieuwde 
opzet van de fotowedstrijd, waarbij niet geschroomd is om future skills aan te spreken. Er is in 
verschillende categorieën gejureerd. Het maquettefeest is traditioneel neergezet, wat goed werkt 
moet je niet veranderen. Dit evenement wordt bezocht door mensen van heinde en verre.  
 
De buitenbuurten De Moeren en Tereik laten steeds meer een interactieve amuse zien. Middels het 
bouwen van een kleinere corsowagen hebben zij de sociale verbinding binnen hun buurt weer 
versterkt, ook zij kampen met problemen zoals het vinden van een ontwerper of een bouwplaats.  
 
De laatste maanden van dit jaar zijn er gesprekken gevoerd om te bekijken wat er mogelijk is ten 
aanzien van stageplaatsen. De jeugd heeft de toekomst! De verwachtingen zijn hoog gespannen! Er 
gaan mooie dingen ontstaan in 2019. 
 
 
Portefeuille Facilitair 
 
Nadat de definitieve locatie van het corsocentrum bekend was is er veel werk verzet door facilitair om 
de inpandige loods efficiënt in te richten maar óók de diverse ruimtes zoals de grote en kleine 
vergaderzaal, de ontmoetingsruimte, de corsobalie en entree grondig te verbouwen. Naast de 
gebruikelijke kluswerkzaamheden liep dit als rode draad door het hele corsojaar 2018 en heeft veel 
extra inzet gevergd.  
Tijdens de verbouwingswerkzaamheden zijn er enkele strubbelingen geweest waardoor de laatste 
werkzaamheden pas in het 4e kwartaal afgerond konden worden. 
Maar het resultaat mag er zijn! 
De vaste klusploeg van facilitair heeft zeer goed én grondig werk verricht met als resultaat een mooi 
corsocentrum met alles onder één dak dat op 15 december 2018 officieel door de voorzitter is 
geopend.  
Tijdens de verbouwingswerkzaamheden is er tijdelijk gebruik gemaakt van de ruimtes die door de 
verhuurder beschikbaar gesteld waren wat soms wat behelpen was maar dit is nu definitief verleden 
tijd. 
Iedereen heeft de weg naar het corsocentrum gevonden, er wordt zeer veel gebruik gemaakt van de 
beschikbare ruimtes.  
Corso 2018 was ook de eerste keer dat de diverse materialen vanuit de nieuwe locatie uitgereden 
moesten worden. Met wat gebruikelijke opstart probleempjes is dit vlot verlopen ondanks dat er soms 
wat materialen niet meteen terug te vinden waren.  
 
De coördinatoren en werkgroepen hebben net als vorig jaar goed werk verricht waardoor er naar de 
aanloop van het corso geen grote problemen waren. 
Helaas verliep het ontmantelen en slopen van de corsocreaties dit jaar wat stroef met als resultaat een 
aantal meningsverschillen en een (te) lange sloopdag. 
Na de algemene evaluatie met de RvB is er een werkgroep sloop opgericht met daarin leden van enkele 
buurtschappen en facilitair met als doel goede afspraken te maken en het slopen te verbeteren. 
De verantwoording voor het parkeren is overgegaan naar de portefeuille Operationele Diensten met 
ondersteuning van de werkgroep parkeren vanuit facilitair.  
De uitgifte en inname van de kleding is dit jaar prima verlopen. Ook de Raad van Buurtschappen was 
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tevreden met de verbeteringen.  
 
Dit jaar is er met 4 coördinaten gewerkt, inkoop, engineering, event en facilitair waardoor de vele 
werkzaamheden goed verdeeld zijn. 
Er heeft een wijziging plaatsgevonden op het coördinaat engineering omdat Ralf Maas helaas gestopt 
is. 
Verder is de ontstane vacature Portefeuillehouder Facilitair per 29 oktober 2018 officieel opgevuld. 
Deze wijzigingen zijn reeds verwerkt in het organogram.  
 
Zorgen zijn er over de werving van vrijwilligers. Vooral voor de laatste weken voor het corso waarin 
veel werk verzet moet worden zouden we graag enkele nieuwe mensen erbij hebben. Ook worden een 
aantal vrijwilligers een jaartje ouder en zijn er mensen die aangeven te willen stoppen of wat minder 
te willen gaan doen. 
 
 
Portefeuille Horeca en Programmering 
In 2018 heeft de portefeuille Horeca en Programmering een nieuwe aanbesteding gedaan voor de bak- 
en braadwagens tijdens de corsodagen. Er is gekozen voor de cateraar die de afgelopen 3 jaar ook al in 
Zundert heeft gestaan tijdens het corso. In die afgelopen 3 jaar zijn er opmerkingen gekomen over de 
diversiteit, kwaliteit en prijzen. Al deze punten hebben we in die jaren ook besproken en ieder jaar 
was daar verbetering in. Er werd naar ons (bezoekers) geluisterd. De pachtsom die zij boden, kennis 
van het evenement en het oppakken van onze opmerkingen heeft dit doen besluiten. We kijken uit 
naar wederom een goede samenwerking voor de komende 5 jaar.   
 
Ook in 2018 heeft de commissie gekeken naar de invulling van de zondag- en maandagmiddag voor wat 
betreft vermaak. Dit heeft tot succes geleid, wat blijkt uit de omzet op die tijdstippen op de 
Zonnewende, daar waar er meer georganiseerd is in de middag voor alle leeftijden.  
 
Een nieuwe personeelsleverancier is aangetrokken. Keuze is gevallen op een leverancier die enkel 
evenementen verzorgd en ook dat bleek een goede keuze voor wat betreft de samenwerking, het 
meedenken en de kennis van de personeelsleden. Puntje van aandacht is het niet Nederlands spreken 
van enkele krachten en het niet kennen van bepaalde (Brabantse) drankjes.  
 
Op het tentoonstellingsterrein is gekozen om het terras te overkappen, een mooie uitstraling echter 
heeft het voor dit jaar geen meerwaarde gehad; we hebben geen regen gehad. De verlichting maakte 
het terras al vroeg op de avond wel meer sfeervol.  
 
Het Prinsenplein en Nassauplein zijn geëxploiteerd door derden en dit is de commissie goed bevallen, 
dit scheelt ons veel ‘handjes’ en de bezoekers hebben hier zeker gebruik van gemaakt. Ook heeft de 
gemeente opnieuw gebruik gemaakt van onze zorg voor horeca in het gemeentehuis, prima gegaan. 
Voor volgend jaar wordt er opnieuw een aanbesteding gedaan binnen de Zundertse horeca en de 
Stichting Bloemencorso Zundert.  
 
De sponsorlocatie Zonneplein heeft in 2018 niet veel vernieuwing ondergaan en is prima verlopen.  
Le Soleil, welke toch op de oude stek is blijven staan, hebben we met name door andere inrichting en 
andere cateraar toch geprobeerd om te vernieuwen. Er was meer mogelijkheid tot netwerken, een 
andere vorm van aanbieden van eten en dit is beide goed bevallen.  
 
De grootste uitdaging lag bij de Zonnewende en de geluidsoverlast. Vooraf kon er geen directe 
oplossing worden aangegeven door de ervaren geluidsleverancier. Vraag vanuit de Raad van 
Buurtschappen om oordoppen is ingewilligd, maar daar ligt niet de oplossing. Voor dit jaar hebben we 
iemand speciaal aangetrokken die continue het geluid in de gaten heeft gehouden en gerapporteerd. 
Dit leverde ons een rapportage op van vele pagina’s met veel cijfers. Dit is inmiddels omgezet in een 
overzicht en de pijnpunten lijken in zicht te komen. De klachten van omwonenden waren tijdens de 
dagen minimaal (3 klachten) en daar is ook gelijk op gereageerd. De overlast van de bezoekers is later 
gekomen (dus niet op de dagen zelf), dit blijft een gevoelig/moeilijk punt waar we ook in de toekomst 
wat mee moeten doen.   
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Portefeuille Optocht en Tentoonstelling 
 
Evenals vorig jaar stond ook 2018 in het teken van het vlot en attractief trekken van de stoet. Echter 
door het warme weer kwam de stoet langzaam op gang, mede doordat er op het parcours een aantal 
onwel wordingen van bezoekers waren. Later dan gepland konden we met de openingsact beginnen, 
waarna de optocht toch nog redelijk vlot voorbij de Markt trok.  
 
Onze aandacht ging dit jaar uit naar de publieksvrije zones om aldaar de wagens zonder problemen 
door te laten rijden. Dit is niet geheel naar onze verwachting verlopen daarom zullen wij in 2019 hier 
nogmaals extra aandacht aan besteden. Door enkele pechgevallen verliep de tweede doorkomst ook 
niet helemaal volgens planning, maar ondanks dat waren alle corsocreaties uiteindelijk toch op tijd 
weer terug op het tentoonstellingsterrein.  
 
Tijdens het afgelopen corso zijn op diverse plaatsen langs het parcours geluidsmetingen verricht bij 
corsocreaties en muziekkorpsen. Ondanks dat de metingen soms lastig te interpreteren zijn blijkt uit 
analyse wel dat de maximaal aanvaardbare volumes nog regelmatig overschreden worden. Ook in 2019 
zal er weer data verzameld worden om het beleid ten aanzien van geluidsvolumes verder aan te 
scherpen. 
 
Op het tentoonstellingsterrein waren er veranderingen in de opstelling wat betreft de eerste drie 
prijswinnaars. Deze stonden helemaal achter op het terrein en werden extra in het licht gezet door het 
inzetten van een kroonluchter die aan de giek van een kraan boven de wagens hing. Uit evaluaties 
bleek dat deze opstelling nog voor verbetering vatbaar is, en dit zal in 2019 verder geoptimaliseerd 
worden.   
 
Al met al kijken wij met tevredenheid terug op de optocht en tentoonstelling van corso 2018. 
 
 
Portefeuille Operationele Diensten 
Operationele Diensten kan terugkijken op een bijzonder corso. 
De samenwerking met de diverse portefeuilles, externe partners maar ook het mooie weer zorgde voor 
een druk bezocht en goed verlopen corso. 
De frisse blik waarmee enkele externe partners naar ons evenement keken, zorgde ervoor dat tot het 
laatste moment flinke inspanningen geleverd moesten worden om diverse zaken in goede banen te 
leiden. 
Wij zien feedback als een gratis advies en pakken deze met beide handen aan om te zorgen dat de 
veiligheid van ons evenement steeds beter wordt. 
De leermomenten en tips gaan we inzetten in het traject van de vergunningsaanvraag voor corso 2019. 
 
Mooie resultaten werden gehaald in de samenwerking en de speerpunten. 
 

• De samenwerking met de B.A.K. in Prinsenbeek en het leveren van ca. tachtig 
verkeersregelaars vanuit Zundert naar Prinsenbeek; 

• De samenwerking met de B.C.V.(Bredase Carnavals Vereniging) met een uitwisseling tijdens 
carnaval en Bloemencorso resulteerde dit jaar in een ondersteuning van twintig mensen; 

• Het samenstellen van ontruimingsplannen voor de diverse locaties; 
• Het verder uitbouwen van een werkgroep verkeer en parkeren; 
• De afspraken met de bij het parkeren betrokken buurtschappen leverde dit jaar zijn vruchten 

af. 
 
Vanwege de dreigende situatie in de wereld en de reeks van aanslagen in diverse plaatsen in Europa 
werd door de burgemeester wederom opdracht gegeven tot het plaatsen van roadblocks.  
 
Ook in 2018 werd er weer gebruik gemaakt van polsbandjes NIX18, die na controle van de ID werden 
verstrekt door medewerkers van Scorpions. 
 
Op het gebied van het GSM-netwerk werd er dit jaar een steunzender geplaatst door KPN en Vodafone. 
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Het afgelopen jaar hadden we twee speerpunten, te weten: 
 

• Veiligheidsplan met nieuwe risicoanalyse 
• Werkgroep verkeer en parkeren 

 
Ook voor 2019 blijven deze onderwerpen als speerpunt op de agenda staan. 
 
Al met al kunnen we als commissie Operationele Diensten weer terugkijken op een mooi corsojaar.  
 
 
Portefeuille Publiciteit en Sponsoring 
De portefeuille Publiciteit en Sponsoring heeft dit jaar erg te kampen gehad met het gebrek aan 
handjes bij de uitvoering van hun taken. Op bepaalde cruciale posten konden vacatures niet worden 
ingevuld wat ertoe heeft geleid dat er minder activiteiten als bijvoorbeeld het verspreiden van 
nieuwsbrieven hebben plaatsgevonden. 
 
PR 
De sociaal media kanalen zijn dit jaar ten volle benut. Vanaf januari 2018 zijn er het hele jaar door 
berichten geplaatst, vroegboekkortingen aangekondigd en alle nieuwtjes over corso, 
corsobouwplaatsen en ontwerpen aan het publiek getoond. 
In 2018 hebben we in samenwerking met de verenigde bollenkwekers uit Lisse en met de Keukenhof, 
het Holland Dahlia Event mee georganiseerd. Dit evenement vond plaats in de tuin van het Kasteel van 
de Keukenhof. Ruim een week voor corso Zundert. Met behulp van vrijwilligers is daar door ons een 
grote dahlia bloem geplaatst zoals deze ook te zien waren op de wagen van Buurtschap de Berk. Een 
mooie reclame-uiting inclusief vier dagen lang een Ledscherm presentatie van corso Zundert voor het 
publiek. 
Voor het programma How Its Done van RTL zijn er filmopnames gemaakt van de voorbereiding van 
corso Zundert en deze zijn vrijdag voor corso uitgezonden op de commerciële zender 
Verder is via onze portefeuille een koppeling gelegd met Johan Raats van Buurtschap ’t Stuk en het 
programma “de Uitslag” van Van de Vorst producties. Zij hebben Johan enkele maanden voor corso 
gevolgd, zowel in zijn bedrijf als ook als ontwerper van de corsocreatie Iguana In(ter)action. In de 
uitslag de uiteindelijke winnaar van corso 2018. 
 
Marketing/verkoop 
In 2018 zijn we vanaf de vaandeluitreiking in januari gestart met de voorverkoop van de entreekaarten. 
Hierover is ook op sociaal media veel aandacht besteed. Vroegboekkortingen in samenhang met deze 
media-aandacht hebben ervoor gezorgd dat veel entreekaarten in de voorverkoop zijn verkocht.  
Er was een grote run op de tribunekaarten aangezien nog meer busondernemingen zich hebben 
gemeld. Dit is de reactie op een door ons enkele jaren geleden ingezette campagne richting 
touroperators. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat er in de Burgemeester Manderslaan een extra 
tribune is gerealiseerd met 300 zitplaatsen 
Als speerpunt voor 2018 hadden we vanuit onze portefeuille de verdere uitwerking van het 
marketingplan genoemd. Er zijn stappen gezet in met name het onderzoek naar publieksstromen en we 
hebben dit jaar op diverse wijze enquêtes uitgezet naar de ervaringen van onze bezoekers. 
De corsotour was dit jaar erg goed bezocht en is zeker een instrument wat nog verder kan worden 
uitgewerkt. 
 
Sponsoring 
Al direct na corso 2017 is een start gemaakt met de plannen rondom Le Soleil 2.0. In een vroeg stadium 
is er een werkgroep van alle geledingen van het corso ingesteld om met name sponsoring binnen corso 
Zundert een impuls te kunnen geven. De noodzaak hiervan is aanwezig aangezien de afgelopen jaren 
de sponsorgelden steeds teruglopen. Helaas is het traject niet in 2018 afgerond en zijn de 
sponsorlocaties en pakketten daardoor in 2018 hetzelfde gebleven als in de voorgaande jaren. Ook dit 
jaar moeten we helaas constateren dat de totale sponsor opbrengsten minder zijn geweest dan 
begroot. 
Naast het geven van een impuls aan ons 5 sterren evenement door middel van luxe sponsorlocatie, 
blijken steeds meer bedrijven ook behoefte te hebben aan een product waarbij ze veel van hun 
relaties kunnen bedienen. Dit heeft ertoe geleid dat dit jaar de gehele X-tribune aan twee bedrijven is 
afgehuurd. Ook werd er een extra tribune geplaatst voor de locatie Proeftijd. 
 



 
 

  

 
 
 
Resumé 
Tot slot laten we nog enkele veelbesproken onderwerpen en highlights van 2018 de revue passeren. 
In de zomer van 2017 heeft SBZ haar intrek genomen in het nieuwe onderkomen aan de Industrieweg 3. 
In eerste instantie werd toen een tijdelijke ruimte gebruikt voor o.a. vergaderingen en de 
verkoopbalie. Ondertussen werd door een groep vrijwilligers gestart met verbouwingswerkzaamheden, 
die uiteindelijk tot ver in 2018 geduurd hebben. Wel waren de verschillende ruimtes steeds verder 
afgewerkt zodat daarvan gaandeweg ook meer gebruik kon worden gemaakt. Uiteindelijk was de 
grondige renovatie klaar en werd op 15 december een feestelijke opening gehouden van ons nieuwe 
Corso Centrum. Tijdens het officiële gedeelte werden de vrijwilligers van het klusteam dat bijna 
anderhalf jaar aan de verbouwing heeft gewerkt naar voren gehaald. In aanwezigheid van tal van 
gasten waaronder vrijwilligers, buurtschappen en relaties, kreeg men uit handen van de voorzitter als 
dank een dagje uit naar Trappistenbrouwerij de Koningshoeven aangeboden. Het centrum omvat een 
grote vergaderzaal (>40 pers.) met verkoopbalie, kleine vergaderzaal (8 pers.), kantine, pantry en 
opslagloods. 
Nadat eerder de traditionele entreetickets vervangen waren door e-tickets werden daar in 2018 de 
tribunekaarten aan toegevoegd. Waar bezoekers aan de balie voorheen hun stoel moesten kiezen vanaf 
kartonnen borden, ging dat nu volledig digitaal. Online via de website was het helaas nog niet mogelijk 
om zelf een plaats te kiezen, maar wel kon men de e-tickets direct printen of via mail ontvangen. 
Ondanks dat het leren werken met het nieuwe systeem wel wat voeten in de aarde had voor de 
medewerkers van de voorverkoop, scheelt het digitaal werken toch veel handeling en portokosten. 
Bovendien geeft het een meer professionele uitstraling en biedt het volop analysemogelijkheden. Voor 
2019 zal ook online de mogelijkheid tot het kiezen van plaatsen op de tribune zich verder ontwikkelen.  
Tijdens de vergadering van de Raad van Buurtschappen op 29 oktober is Corné Stuijts benoemd tot 
portefeuillehouder Facilitair. Daarmee werd de sinds 30 oktober 2017 openstaande vacature ingevuld. 
In dezelfde vergadering werden Marie-Louise Kerstens, Gidie Winkenius, Ton van den Bersselaar, Willy 
van Schie en Rob van Gils herbenoemd in hun functie, allen voor de derde en laatste termijn.  
Tijdens de bekendmaking van de stoetvolgorde op 9 juni werd oud-voorzitter René Renne benoemd tot 
erelid van Stichting Bloemencorso Zundert. Hij kreeg deze onderscheiding onder meer voor zijn 
jarenlange inzet en verdiensten voor zowel SBZ als Buurtschap Raamberg. 
 
Helaas hebben we in 2018 afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers van onze stichting. 
Christ Bogaerts overleed op 1 mei en was lid van de werkgroep Rolstoelplaatsen. Kees van den Broek 
overleed op 25 juni en was actief bij portefeuille Publiciteit & Sponsoring als gids en omroeper. 
 
Zundert, 20 maart 2019 
 
 
Bestuur 
Stichting Bloemencorso Zundert 



 
 

  

Balans per 31 december 2018 
 
 

ACTIVA 

(in euro's)       

  31-12-2018  31-12-2017 

     

Vaste activa     

 

Materiële vaste activa   10.808    0  

     

Vlottende activa     

 

Voorraden  10.195  4.872 

 

Vorderingen  66.845  90.910 

     

Liquide middelen  471.033  407.934 

     

       

Totaal   558.881    503.716 

 

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen  300.662  239.735 

     

Voorzieningen   0    0  

     

Kortlopende schulden  258.219  263.981 

       

Totaal   553.881   503.716 
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Staat van Baten en Lasten over 2018     
(in euro's)       
 

 
 

2018 
 

2017 

       

Ontvangsten evenement 972.990  906.240  

Ontvangen subsidies  9.500    10.000   

Totaal baten 

 

 982.490  

 

 916.240  

Totale lasten evenement 
 

 679.671  
 

 638.474  

Totaal beschikbaar voor doelstelling 
 

302.819 
 

277.766 

 

Verstrekte subsidies 
 

 241.892  
 

 251.247  

Totaal netto beschikbaar voor 

toekomstige doelstelling 
 

60.927 
 

26.519 

Bijzondere baten en lasten   0    0  

Saldo baten en lasten 
 

 60.927  
 

 26.519  
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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 

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 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. 

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. 
 
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. 
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De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 


