
 
 
Notulen Najaarsvergadering Bloemencorso 2016 
Maandag 24 oktober 2016  
 
Aanwezig: zie presentielijst 
 

1. Opening: 
Voor de vergadering is de prijsuitreiking.  Alle prijswinnaars worden gehuldigd middels een 
beker of standaard en vaantjes.  
 
Na de prijsuitreiking heet Gea iedereen van harte welkom. Zij is blij dat iedereen ongedeerd 
is na de windhoos. Dank aan de beheerders van de sporthal dat we naar de kantine uit 
konden wijken i.v.m. de schade aan de achterzaal van café Beentjes. 
We kunnen terug kijken op een prachtig Corso. Op internet zijn veel mooie films te vinden.   
 

2. Ingekomen stukken: Twee mails over de bouwkosten en een afbericht van Maartje de 
Vries 

 
3. Goedkeuring notulen VJV april 2016: Worden goedgekeurd met dank aan Yvonne  

 
4. Financiën  

o Evaluatie bouwkostenvergoeding nieuwe opzet: Tijdens de VJV van 2016 is er positief 
gereageerd op het anders uitbetalen van de bouwkosten. Insteek was een eerlijker 
verdeling tussen de wagens. B.v. dat het verschil tussen  de grootste wagen uit de 
middengroep minder zou zijn t.o.v. de kleinste wagen uit de grote groep. We hadden 
 € 5500,00 te verdelen over 20 wagens. Alle wagens hebben meer geld ontvangen dan 
de jaren daar voor. Er is dit jaar € 1700,00 meer uitbetaald dan in 2015.  
Nu iedereen heeft ervaren hoe dit in de praktijk heeft uitgepakt komen er vragen.  
Hoe wordt de volgorde bepaald?> Net als anders, tijdens de technische avond aan de    
hand van de maten die de groepen doorgeven.  
Waarom is er € 80,00 verschil tussen de kleinste grote wagen en de grootste grote 
wagen? > Dat heeft met de nieuwe opzet te maken. Het verschil met de grootste 
middenwagen is nu veel kleiner.  

       Er komen ook reacties: 
                 We zijn er allemaal beter van geworden. De ene groep gebruikt nu eenmaal duurder   
       materiaal dan de andere groep. 

      Kunnen de kleinere wagens niet meer krijgen? Zij kunnen wel meer financiële steun     
      gebruiken?  

 Afspraak: In de VJV worden er verschillende modellen gepresenteerd. Wie zelf een plan      
heeft kan dit via de mail indienen bij penningmeester@bloemencorsowinkel.nl 

 
o Extra bouwkostenvergoeding: Er waren dit jaar 1000 bezoekers minder. Daardoor 

draaien we quitte en is zijn er geen extra bouwkosten uit te geven.  
 

5. Terugblik Corso 2016 
o Gebruik alternatief  materiaal: na een presentatie met foto’s kunnen we concluderen dat  
      alle groepen het gebruik van alternatief materiaal goed benutten.  Het biedt veel     

 veel mogelijkheden en wordt op verschillende manieren leuk gebruikt. Het gebruik van           
een open onderstel blijft een discussie en voorlopig ook een ontdekkingsreis.  
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o Vergunning: Er is dit jaar een veel strenger toezicht geweest op de markt en de kermis. 
Dat heeft in het Corsoweekend het nodige overleg opgeleverd, niet altijd even positief, 
maar uiteindelijk zijn we er uit gekomen. Binnenkort volgt een overleg met de gemeente.  
 

o Kindercorso: Volgende jaar het laatste kindercorso met het huidige kindercorsobestuur.  
       Ze zijn bezig om voor vervanging te zorgen. Ook wordt er gezocht naar een andere   
               schuur. Het animo om mee te doen aan het Kindercorso blijft groot. We moeten in de   
                 toekomst kijken hoe we de kinderen na het kindercorso te kunnen begeleiden naar een  
        jeugdgroep. 
 

o Punten vanuit de groepen: 
Hoe is het met het afval gegaan?> Alles was keurig opgeruimd. Communicatie tussen 
de huurder van het terrein en het bestuur kan worden verbeterd. Het is wel een mooie 
plek om alles daar te verzamelen. 

o Wanneer gaan we meer aandacht besteden aan de figuranten op en rond de 
wagens? Er gebeurt veel rondom de wagens. Is aantrekkelijk voor het publiek. Moet 
het extra worden gewaardeerd door de jury of anders? > Bas Hageman biedt zich 
aan om hierover mee te denken. 

o Hoe kunnen we meer aandacht besteden aan de publieksprijs bij het publiek? Moet 
er bij iedere kassapost pennen leggen? > Die zijn aanwezig.  Kunnen de groepen 
programmaboekjes krijgen zonder inlegvel publieksprijs? > Als groepen zelf heel veel 
stemmen willen geven, dan komen ze toch wel aan publieksstemmenbriefjes. 
Ervaring bij het tellen is dat je soms een aantal briefjes voorbij ziet komen met 
hetzelfde handschrift en dezelfde publieksstemmen, maar dit zijn er nooit meer dan 
vijf of zes. Freek Hooiveld stelt voor om een app te maken voor de publieksstemmen. 
Wil graag in overleg met het bestuur over de mogelijkheden. Bestaat nog niet in 
Corsoland.  

o Dweilorkest de Deurdweilers waren erg leuk tijdens de optocht. Graag terug laten 
komen. > Voor 2017 is Alarmfase 3 alweer geboekt voor na de optocht.   

 
6. Ingelast agendapunt: Jan Schotsman wordt door Gea bedankt voor zijn jarenlange inzet. 

Jan is altijd nauw betrokken geweest bij het Corso, als corsobouwer, maar ook als 
begeleider van de optocht.  Jan is ook besmet met het Corsovirus en spreekt zijn 
bewondering uit voor de groepen. Voor zijn inzet ontvangt Jan een warm applaus en een 
mooie bos bloemen.  

 
 

7. Rondvraag 
o Lia Klos: Heeft problemen gehad met een fanfarekorps. Die liepen tijdens de 

avondopstelling bijna over de wagen heen. Haar vraag is je een korps tegen mag 
houden. > Dit mag altijd. Korpsen krijgen ook aanwijzingen waar dit in staat.  

o Robert Wijn: de Sioux hadden heel veel bloemen gehad. > Klopt, alles wat over was 
is naar de Sioux gegaan. Meestal gaat er nog wat naar het Kindercorso, maar dit jaar 
niet. Er is later nog aan diverse groepen bloemen meegegeven.  

o ? Kunnen we de jeugd betrekken bij de slotmiddag in het zwembad. > Het aantal 
kinderen van het kindercorso is al groot, dan wordt het te vol en te onoverzichtelijk.  

o Liesbeth Klomp; Mogen bloemen worden geverfd? > Als dit de kwaliteit van de wagen 
ten goede komt, wel.  

o Peter Otjes: Wil graag dat de slotavond terugkomt. Komt met een plan welke tijdens 
de voorjaarsvergadering kan worden besproken.  

 
8. Sluiting: Gea sluit hierna de vergadering. Bedankt de beheerders van de sporthal voor het 

mogen gebruiken van de kantine. Is een fijne ruimte voor dit overleg. Alle aanwezigen 
worden bedankt voor hun inbreng. Het bestuur stelt het erg op prijs als er wordt 
meegedacht.  

  



 

Bloemencorso Winkel 
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Naam Groep 

Elly Beers de Favorieten 

Pieter Roos de Favorieten 

Lia Klos Kokoledo’s 

Hans Klos Kokoledo’s 

Christa Schouten Kokoledo’s 

W. v. Berkel Bosdorp 

Wilma Bruin Bosodorp 

Barbara Spaansen Witte Rook 

Dirk Beers Spreeuwtjes 

Jeroen Brand Spreeuwtjes 

Hans Zeelig Lutjefleur 

Peter Zwennis Lutjefleur 

Koos Zijdewind Lutjefleur 

Droes Lutjefleur 

Silvia  Badmutsies 

Andrea Vries Badmutsies 

Cor van leeuwen Maakt niet uit 

Aline Bezuijen Maakt niet uit/ Corsomini’s 

Marc Korff Corsomini’s 

Robert Snijder Corsomini’s 

Rick van Abeele Corsomini’s 

Robert Wijn Corsomini’s 

Arno Bruin Corsomini’s 

José Bierman fa. Langverwacht 

Merel van Dijk fa. Langverwacht 

Suzanne Bergman Firmaatjes 

Edwin Westmeijer Corsomini’s 

Frank Bijman Werkcommissie 

Mike Spaansen Soepkippen 

Dianthe Bijman Soepkippen 

Leonie Kuiper Soepkippen 

Judith Spaansen Soepkippen 

Marc langedijk Bestuur 

Gerard Zwaan Bestuur 

Anneke Molenaar Bestuur 

Sindy Goedhart Witte Rook junior 

Ilse Snik Snikkende Leeuwen 

Wim van Leeuwen Snikkende Leeuwen 

Susan Snik Snikkende Leeuwen 

Rianne Snik Snikkende Leeuwen 

Sabine van leeuwen Snikkende Leeuwen 

Jan Schotsman Werkcommissie 



Annemarieke van Veldhuizen Kindercorso 

Marjo Lenstra Werkcommissie 

Peter Wittekoek ’t Gasstel/ Pewinieuws 

Louise van Langen Werkcommissie 

Kees v.d Berg Werkcommissie 

Dirk van Baaren de Jongens van de Trambaan 

Peter Otjes J.J. de Sioux 

Bas Hageman J.J. de Sioux 

Freek Hooiveld Corsogroep Osroc 

Youri van Baaren Corsogroep Osroc 

Gea Breebaart Bestuur 

Yvonne v.d Linden Bestuur 

  

  



 


