Notulen Voorjaarsvergadering maandag 10 april 2017 bij café Beentjes in de achterzaal.
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening en mededelingen: Gea opent voor de allerlaatste keer als voorzitter de vergadering. Het is
volle bak, fijn dat er zoveel afgevaardigden van de groepen en andere belangstellenden aanwezig
zijn.
o Entreeprijs omhoog: omdat alles duurder wordt zijn wij ook genoodzaakt om de entreeprijs te
verhogen naar € 6,00. Prijs voor kinderen blijft hetzelfde, net als de voorverkoop (€ 1,00
goedkoper).
o Geen podium meer op markt: is ook een dure post met huren van podium en geluid. We gaan
zorgen voor twee orkesten die lopend over de markt gaan.
o Frank Bijman heeft afbericht gedaan.
o Er is een aanvraag weg voor de Raboton. Daarin wordt gevraagd om 24 nieuwe portofoons voor
eigen gebruik. De gehuurde die we nu gebruiken hebben slecht bereik
op afstand.
2. Ingekomen en verzonden stukken:
- Voorstel slotavond P. Otjes, P. Wittekoek en M. de Vries: Er ligt een plan voor een andere opzet
voor de slotavond. Een gezamenlijke afsluiting wordt gemist. De redenen om de slotavond af te
schaffen waren de kosten en het animo van de groepen om aanwezig te zijn. Na een korte
discussie wordt het volgende besloten:
o Er komt weer een slotavond, nieuwe opzet, de eerste zaterdag na de herfstvakantie.
o Evaluatie VJV 2018
o Prijsuitreiking gaat naar de slotavond, ook voor de jeugd. Wel zorgen dat de prijzen op tijd
aanwezig zijn.
o Initiatief gaat uit van bovengenoemden, zij gaan het ook organiseren.
- Er is een mail verstuurd over een training hoe om te gaan met ongewenst gedrag bij kassaposten
en voor de begeleiders van de Corsowagens. Hier is zo positief op gereageerd dat de training
wordt geregeld.
3. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering oktober 2016: worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
4. Aftredend en niet herkiesbaar Gea Breebaart:
Gea heeft na 13 jaar aangegeven af te willen treden. Zij heeft een opvolgster gevonden in Jacqueline
Brander. Er zijn geen tegenkandidaten en dus wordt Jacqueline benoemd. Na de vergadering nemen
we uitgebreid afscheid van Gea.
Jacqueline stelt zich voor en treedt toe tot het bestuur.
Na het aanstellen van Jacqueline als nieuw bestuurslid wordt zij door de overige bestuurders
benoemd tot voorzitter. Zij krijgt van Gea de voorzittershamer en van Gerard een mooie bos
bloemen.
5. Financieel jaarverslag 2016 Stichting Bloemencorso Winkel:
- Er waren vorig jaar 1000 bezoekers minder. De voorverkoop vertoont nog steeds een stijgende
lijn.
- Er waren vorig jaar meer bloemen besteld omdat de vrees was dat de bloemen erg klein zouden
zijn. Dat viel achteraf gelukkig mee.
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Muziek is duurder uitgevallen. Omdat het voorprogramma niet door mocht gaan is er een extra
orkest aangetrokken.
De bloemenkrant krijgt steeds minder inhoud en het is moeilijk om ieder jaar weer artikelen te
vinden. We hadden dit jaar een iets betere kwaliteit, maar minder advertenties. We zoeken naar
alternatieven. Voorstel is om Pewi de krant te laten maken.
We zijn beter maar ook duurder verzekerd. Iedereen die schade veroorzaakt is verzekerd. Sinds
2016 zit bij deze verzekering ook weer een regenverzekering/calamiteitenverzekering. De
calamiteitenverzekering is als er bv. iets gebeurt met het Koninklijk huis en het Corso moet
worden afgelast of bij heel slecht weer. Daarnaast is er een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Omdat er minder bezoekers waren zijn er dus geen extra bouwkosten uitgegeven.

Financieel jaarverslag 2016 Stichting vrienden van het bloemencorso:
De Vrienden hebben een mooi positief saldo zoals ooit afgesproken in een vergadering
Begroting 2017:
Door de entreeprijs met €1 te verhogen is deze weer sluitend.
Verwerken van afval is duurder. Het is een mooie constructie om gezamenlijk alles in te leveren
alleen wordt er van alles op de hoop gegooid: tuinstoelen, frituurpannen, koelkast. Hier graag
aandacht voor!
6. Verslag kascommissie:
Maartje de Vries en Jordy Schotsman vormden dit jaar de kascommissie en Maartje laat weten dat
alles er keurig uitziet, met complimenten aan Gerard. Maartje treedt af en Joke Harlaar volgt haar
op. Peter Otjes is reservelid.
7. Diverse opties bouwkostenvergoeding:
Vorig jaar was er €5500 beschikbaar, wat trapsgewijs is verdeeld. Te beginnen bij de jeugd, nummer
2 kreeg €45, de laatste wagen in de grote groep kreeg €501. Reden voor dit systeem is dat het
verschil tussen de grote wagen uit de middengroep en de kleinste uit de grote groep minder groot
is.
Vorig jaar is er voorgesteld om de jeugd meer geld te geven om hen te stimuleren mee te doen. Er
liggen nu twee opties:
• jeugd start met €100 en loopt op met €18.
• alle jeugdgroepen krijgen €100 en de wagen in de kleine groep krijgt €175, oplopend tot de
grootste wagen die €483 krijgt. De bedragen zijn echter afhankelijk van het aantal
deelnemers. Uitgangspunt blijft de € 5500 bouwkosten.
Er wordt gekozen voor de tweede optie.
8. Corso 24 september 2017
- Deelname groepen 2017: Er zijn 7 groepen die zich al hebben gemeld met een onderwerp.
Omdat er geen groepen zijn die van plan zijn te stoppen kan Corso 2017 ook weer gewoon
doorgaan.
- Figurantenprijs / verlichtingsprijs: Na een goede vergadering met Bas Hageman, Youri van
Baaren en Freek Hooiveld hebben we besloten om een figurantenprijs in te stellen. Deze staat
los van de juryprijs en wordt door twee deskundigen apart beoordeeld. Omdat het kleden van
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figuranten prijzig kan zijn wordt de prijs een bedrag van €150. Het voorstel om ook de
verlichtingsprijs te stimuleren met een geldprijs wordt niet aangenomen en blijft dus als
vanouds. Wel wordt er nogmaals benadrukt dat het verlichten van de wagen wel om aandacht
vraagt. Publiek betaalt ervoor.
Plan om jongeren naar Corso te krijgen: Tijdens dezelfde vergadering met bovengenoemde is er
gesproken over het aantrekken van jeugd naar het Corso.
Freek geeft een presentatie.
De achterzaal van Beentjes, die nu wordt gebruikt door de leden van de muziekkorpsen gaat
worden gebruikt voor de jeugd. Van 16 uur tot 20 uur komt er een feest met Dj’s. Het feest valt
onder verantwoordelijkheid van Beentjes en niet onder die van het Corso. Wij hebben dus ook
geen bemoeienis met de vergunning. We gaan via Social Media reclame maken, maar ook via
WJN en de scholen in de omgeving. Freek, Youri en Bas blijven erbij betrokken. De aanwezigen
vinden het een goed initiatief en zijn van mening dat we het een kans moeten geven.
Voor de opvang van de muziekkorpsen is een andere locatie gevonden.
Er wordt ook een vlogger uit Winkel benaderd om korte filmpjes van de opbouw en alles daarom
heen te filmen en te plaatsen op Social Media.
Publieksstemmen: een app ontwerpen is te duur en stemmen via Facebook te fraudegevoelig.
Blijft zoals het was. Als er aanwezigen zijn die eens willen tellen om te kijken hoe formulieren
worden ingevuld en wat er zoal binnenkomt, die zijn van harte in de centrale post. Wel even
aanmelden vooraf.
Begeleiden Corsojeugd: Er ligt een plan om nieuwe jeugdgroepen te begeleiden met diverse
workshops zoals, ontwerpen, gebruik materiaal, kleuren en bloemen bestellen en het Corso
ABC. Daarnaast zijn er mensen uit de praktijk die de groepen willen helpen en er wordt gezocht
naar een ervaren groep die een jeugdgroep wil adopteren. De Soepkippen melden zich meteen
al aan voor het begeleiden van een groep. In de zaal is een nieuwe jeugdgroep aanwezig. Zij
gaan meedoen onder de naam de Shoppers.
Denktank: Als de denktank weer vergadert worden alle groepen uitgenodigd om daar bij
aanwezig te zijn. Gaat via secretariaat.
Wat verder ter tafel komt: de vraag is waarom het nieuwe deel van de Bosstraat (blauwe dorp)
niet wordt gebruikt voor het parkeren van auto’s? > Dan moeten er nog meer verkeersregelaars
en parkeerwachten komen en die zijn er niet.

9. Rondvraag:
De rondvraag wordt gebruikt voor het afscheid van Gea.
Robert Wijn spreekt haar namens de groepen toe. Hij heeft voor haar een strippenkaart om bij alle
groepen nog een bakkie toe te doen. Ook krijgt Gea een Geadriehoek, een fenomeen waardoor Gea
nooit vergeten zal worden bij het Corso. Bij de driehoek hoort ook een toolskit om het in elkaar te
zetten. Tot slot wordt ze bedankt voor alles met een prachtig boeket bloemen en een cadeaubon.
Daarna neemt Gerard het woord namens het bestuur. Gea is een bindende factor geweest voor het
Corso. Zowel bij de groepen als bij de werkcommissieleden en het Kindercorso.
De sfeer binnen het bestuur is altijd goed geweest, er is respect voor elkaar, we laten iedereen in
zijn of haar waarde en we staan voor het Corso.
Ook Gerard memoreert aan de Geadriehoek. ‘Je zal er altijd bij zijn, ook al ben je er niet.’
In ieder geval is Gea uitgenodigd om op maandag na het Corso het centrum van het dorp te vegen,
al dan niet in gepaste kleding.
Als dank krijgt Gea een mooie ketting in de vorm van een Dahlia en een mooie ruiker bloemen.

Hierna neemt Gea zelf het woord. In 2004 werd zij aangekondigd met: ‘Het is een meisje’. Na jaren
een mannelijke voorzitter te hebben gehad, was Gea de eerste vrouwelijke voorzitter. Ze heeft veel
mooie activiteiten meegemaakt: 100 jarig bestaan, het maken van een kalender, het Kindercorso
werd opgericht, ze maakte Dahlia-ijs, liet een kinderboek schrijven over het Corso, er kwamen
vlaggen in het dorp en we verkochten wijn.
Gea heeft altijd met veel plezier in het bestuur gezeten. De samenwerking met de groepen, de
vrijwilligers en het bestuur was altijd goed, al waren er wel eens uitdagingen.
Ook het verdriet om het verlies van dierbare Corsomensen hebben we gedeeld in die periode.
Gea hamert er op om te blijven investeren in de jeugd. We zijn nog niet van haar af. Zij wordt
werkcommissielid. Heeft een te groot Corsohart om er nu al een definitief punt achter te zetten.
Tot slot deelt ze aan alle aanwezigen een kaart uit, met de opdruk ’Bedankt’. Het is de bedoeling dat
iedereen deze kaart geeft of verstuurt aan de harde werkers achter de schermen. De moeders van
de soep, de oma’s met de appeltaarten of de eigenaren die hun schuur belangeloos beschikbaar
stellen.
10. Sluiting:
Deze wordt door een ieder benut om persoonlijk afscheid te nemen van Gea.
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