
 
 

Notulen Najaarsvergadering Bloemencorso 2017    Maandag 30 oktober 2017 
 

1. Opening: Jacqueline opent de vergadering en is blij met de grote opkomst. 
 

2. Ingekomen en verzonden stukken: Maartje de Vries heeft afbericht gedaan 
 

3. Goedkeuring notulen VJV april 2017: Waren niet tegelijk verstuurd met de agenda, maar 
al in eerder stadium en staan op de website. Door de meeste daardoor niet gelezen. 
Daarom geen op- of aanmerkingen. 

 
4. Financiën: Gerard neemt het woord. Het was weer een mooi Corso, er waren veel 

bezoekers, maar minder dan vorig jaar. Door ophogen entreekosten toch positief saldo. Als 
alles is verrekend waarschijnlijk € 4000,00 positief. 
De vraag is hoe gaan we dat geld besteden? Er zijn verschillende mogelijkheden. Helft naar 
bouwkosten, rest naar vlaggen op parcours en Oostend, of nieuwe driehoeksborden (oude 
verkleuren) of grotere PR borden. Er volgt een levendige discussie. Paar opmerkingen: 
- Terugloop bezoekers lijkt trend te worden. 
- Trekt het publiek als je het dorp vol hangt met vlaggen? 
- Zoek naar andere gebieden voor PR, bv. Heerhugowaard, Alkmaar. Corso is daar 

onbekend.  
- Benader dorpskranten in andere gemeentes. 
- Nodig vloggers uit. 
- Organiseer meer voor de jeugd (in 2017 geen succes in achterzaal Beentjes). 
- Geef goeie locaties voor de grote PR borden s.v.p. door aan bestuur. 
- VVV NH geeft aan dat we qua budget PR aardig in de pas lopen ten opzichte van andere 

evenementen. 
- Meer bouwkosten naar de groepen is geen garantie voor verhogen van de kwaliteit van 

de wagens. Groepen willen vaak nog wel meer qua techniek en grootte, maar de 
capaciteit van de groepen laat dat niet toe.  

- Commentaar Patrick prima. Muziek prima. Hoe houden we optocht interessant? 
- BN’er aantrekken? Hoe betalen we die? 
- Uitzoeken hoeveel bezoek er komt omdat er bekenden bij de groepen zitten? We 

schatten toch 50 tot 60% 
- Sinds 2017 emailadressen van bezoekers ingevoerd. Zij worden geïnformeerd over het 

Corso middels een nieuwsbrief. 
- Voorverkoop is laatste jaren gelijk. Wat kunnen we bieden om voorverkoop op te leuken?  
- Moeten we een enquête uitzetten? Door het jaar heen of op de Corsozondag zelf? 
- In het Makado in Schagen staan zuilen waar reclame op kan worden gemaakt.  
- Goeie ideeën kunnen naar Gerard Zwaan: penningmeester@bloemencorsowinkel.nl  
De besteding van de € 4000,00 komt op de agenda van de VJV 
 
Als er groepen zijn die kassaposten hebben geleverd, maar nog geen vergoeding hebben 
ontvangen, willen die contact opnemen met Marc Langedijk. 
bloemeninfo@bloemencorsowinkel.nl  
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5. Terugblik Corso 2017 
- Algemeen: Jacqueline heeft genoten van haar rol als voorzitter. Geluid bij de 

prijsuitreiking wordt aan gewerkt. Jacqueline krijgt compliment voor de leuke en warme 
manier waarop zij de uitslag deed.  

- Kindercorso: Het huidige bestuur stopt. Zij zijn door het bestuur bedankt op 
Corsozaterdag met een doos wijn. Zij hebben een hele nieuwe ploeg klaarstaan om het 
van hun over te nemen. Zij hebben dit jaar meegelopen. Aftredend bestuur is van plan 
om volgend jaar met kleine wagen mee te doen.  
Uit de zaal komt de opmerking dat er veel grote wagens meedoen met het Kindercorso. 
Kunnen zij niet naar de jeugd? > Dat wordt wel geprobeerd, maar niet iedereen wil 
helemaal zelfstandig aan de slag. Soms worden gezinnen gecombineerd in een poging 
om ze naar de jeugd te krijgen. In voorjaar een Corsoclinic geweest waar de Shoppers 
en Bas van de Rode Smurfen aanwezig waren. De Soepkippen hebben zich over deze 
groepen ontfermt. Het zou mooi zijn in de toekomst als er meer groepen een nieuwe 
groep willen ondersteunen.  
Opgemerkt wordt dat het verschil tussen de jeugdgroepen soms erg groot is. Bij de ene 
groep last de vader de hele wagen, bij de andere roep timmert een jong joch zijn eigen 
wagen. Hierdoor krijg je grote verschillen in de juryuitslag en dat stimuleert niet. Moet er 
een tussengroep komen? En hoe ziet die er dan uit? Input is welkom. Komt terug in de 
VJV van 2018. 

- Afvalverwerking: Was dit jaar bij Spaansen op het erf. Over het algemeen goed verlopen. 
Alles is ongesorteerd aangeleverd, maar alleen spul dat bij een corsowagen hoort en 
geen andere meuk. Punt van aandacht is het slopen van de wagens op het erf van 
Spaansen. Er is niets voor handen om te slijpen of branden, dus dat nemen de groepen 
zelf. Andere groepen moesten daarom wachten omdat zij niet bij de containers konden 
komen. Voorkeur gaat uit naar slopen op de bouwplaats en dan materiaal aanleveren.  
Gerard heeft nog geen rekening gehad. Sponsors op dit gebied zijn uitgeput. Na twee of 
drie jaar haken bedrijven af.  

 
6. Reclame-uitingen en sponsoring kleding figuranten: We hanteren nog een vrij streng 

beleid dat er geen reclame-uitingen op de wagens mogen. Toch kwam ook dit jaar weer de 
vraag: tot hoever kunnen we gaan? Mogen we wel kleding aan met namen van sponsoren 
erop? Kunnen we reclame maken op de website van de Corso als een bedrijf iets sponsort?  
Het bestuur wil graag een commissie die zich gaat buigen over deze vraagstukken en met 
een voorstel komt. Geld moet niet de drijfveer worden van reclame. Op de vraag waarom 
geen Rabobloemencorso antwoordt Gerard dat dit mogelijk problemen kan geven als zij zich 
na een x aantal jaar terugtrekken.  
In de VJV 2018 komt er een presentatie om de discussie op gang te krijgen.  
Commissie wordt gevormd door: Robert Wijn, Mira Meijhuizen, Jordy Schotsman,  
Jorg Schimmel en Yvon v/d Linden. 
Miranda meldt dat de Feestwinkel.nl alle groepen wil sponsoren met kleding als ze maar op 
de website van het Corso worden genoemd.  
De sponsoren van de zeildoeken hebben ondertussen wel een link op de website.  
 

7. Terugblik feestavond 28 oktober: Jacqueline bedankt de organisatie van de slotavond 
voor hun inzet. Het was een leuke opzet zo met quiz en de prijsuitreiking.  
Het was al vroeg druk en er was veel jeugd aanwezig. Muziek was prima zo. Je kon ook nog 
praten met elkaar. Maartje stopt met de organisatie. Wie wil haar opvolgen?  
Uit de zaal komt de vraag waarom de prijzen niet meteen op zondagavond op de Pijp 
worden uitgereikt. Maak er een hoogtepunt van met muziek. 
Komen we op terug tijdens de VJV 2018. 
 

8. PR - Instateam – acties: Sinds zomer 2017 is Instateam actief onder leiding van Susan 
Vermeulen en Wijndesign. Zij hebben veel gedeeld. Daarnaast werkt Facebook goed en 
onze website is geüpdatet. We moeten blijven denken aan de diversiteit van de 



doelgroepen. Jeugd is te bereiken via Social Media, maar de ouderen via kranten, borden 
en TV spotjes. 
Laten we ook eens denken aan een actie met entreebewijzen via Dagje uit.nl – Groupon – 
Vakantieveiling  en op Facebook.  
Weer komt de vraag of we de bezoekers moeten interviewen tijdens Corso. Komen we op 
terug tijdens de VJV van 2018 

 
9. Ideeën Corso 2018 

- Jorg Schimmel wil nadenken over twee rondes en dan een andere route. De derde ronde 
is een haastklus. Iedereen wil naar de opstelplaats en er is bijna geen publiek meer. 
Kinderen beginnen in te “kakken” en wagens zien er rommelig uit met kleding en afval. 
Bedenk wel dat er om drie uur nog bezoekers komen die de volle mep betalen. We 
moeten wel tot 16 uur iets te bieden hebben. Jorg wil graag overleg met de groepen hoe 
zij hier over denken. Hij komt hier op terug.  

 
10.  Rondvraag 

- Jacqueline is op zoek naar een schaarlift. Bij wie kunnen we, het liefst gratis, één lenen 
die ook goedgekeurd is? Patrick wil een grote bak om in te lopen. Uit de zaal komt de 
opmerking of Patrick wel in bak moet, of lopend over parcours met sidekick. Het liefst op 
diverse punten een speaker, net zoals in Zundert. Komt terug in de VJV 2018 

- Lia Klos geeft een compliment aan de strepentrekkers. Miste echter de streep op de 
rotonde bij de Bosstraat/Hartweg. Jordy neemt dit op met betrokkenen. 

- Tanja Hartmans, komt nog even terug op de derde ronde. Als we die in stand houden, 
dan ook wel goed uitvoeren. Figuranten niet half in de kleding laten lopen, geen rommel 
en kleding op de wagens enz.  

- Dirk van Baaren vraagt of er bij een tekort aan bloemen (dit jaar de witte) wel naar 
evenredigheid wordt verdeeld? Dit is wel de bedoeling. Bij tekort wordt er een alternatief 
aangeboden. Het zou mooi zijn als van tevoren al bekend is hoeveel m2 er wordt 
geleverd, maar definitieve aantal is pas bekend na het lossen van de vrachtwagens.  

- Er wordt in aansluiting opgemerkt dat sommige groepen erg laat zijn met ophalen en dus 
ook niet aanwezig zijn bij het lossen.  

- Dirk Beers vraagt aan Jacqueline hoe zij het vond om drie rondes mee te lopen met de 
optocht? > Jacqueline geeft aan dat zij 1 ronde heel leuk vindt, maar daarna graag wil 
kijken bij andere activiteiten rondom het Corso. Wordt in bestuursvergadering geregeld. 

- Jeroen Brand is erg blij met de groepsapp. Werkt prima, vooral bij het ruilen van de 
bloemen. Kon er niet zo goed tegen dat er een groep was die een tijd stelde om bloemen 
op te halen en anders werden ze weggegooid. Nooit geen bloemen weggooien, maar 
buiten de schuur zetten. Liefhebbers halen ze dan wel op. 

- Welmoed van Berkel vraagt of er richtlijnen zijn voor de figurantenprijs? Kon zich niet 
vinden in de winnaar. > Hier zijn geen richtlijnen voor. Bepaald de jury zelf. In het 
juryrapport zijn de argumenten van de jury terug te vinden. 

- Jose Bierman bedankt het bestuur van de Kindercorso voor hun inzet de afgelopen 10 
jaar.  

- Pieter Roos laat met een kwinkslag weten dat zij binnenkort met de jury van de 
figurantenprijs uit eten gaan als dank voor het winnen van de prijs.  

- Pieter geeft ook aan dat ze niet terecht konden voor de winkel van By Liek. Zij had de 
winkel open en de plek vol staan met materiaal. Neemt Jacqueline mee voor 2018. 

- Peter Otjes vraagt zich af, nu Nawijn niet verder gaat in de gemeente, of de regeling 
m.b.t. het voorprogramma kan worden terug gedraaid. > Gerard legt uit dat het niets met 
Nawijn heeft te maken, maar alles met de verzekering. Gemotoriseerde voertuigen in de 
optocht is zeer kostbaar en zonde van het geld. Ook de voertuigen zelf moeten een 
specifieke verzekering hebben.  

- Frank Bijman bedankt iedereen voor het geduld en het begrip bij het uitdelen van de 
witte bloemen. Tevens noemt hij nog op dat een alternatieve prijsuitreiking leuk is, maar 
bij slecht weer in het water zou  kunnen vallen. 

- Linda Spaansen bedankt Miranda voor het bestellen van de lijm.  



- Marc Langedijk laat weten dat Louise van Langen na 15 jaar stopt met het regelen van 
de kassa- en controleposten. Hij heeft een vervanger gevonden: Wilma Scholten 

 
11.  Sluiting: Om kwart over tien sluit Jacqueline de vergadering, bedankt iedereen voor hun   

 aanwezigheid en inbreng en tot voorjaar 2018.  
 
Presentielijst NJV 2017 

Naam Groep 

Pieter Roos de Favorieten 

Lia Klos Kokoledo’s 

Hans Klos Kokoledo’s 

Ilse Bark Kokoledo’s 

Christa Schouten Kokoledo’s 

Wilma Bruin  Bosdorp 

Welmoed van Berkel Bosdorp 

Dirk Beers Spreeuwtjes 

Jeroen Brand Spreeuwtjes 

Tanja Hartmans  Kindercorso 

Jordy Schotsman Kindercorso/ Optochtbegeleider 

Droes Lutjefleur 

Andrea Vries Badmutsies 

Louis Vries Badmutsies 

Robert Snijder Corsomini’s 

Rick van Abeele Corsomini’s 

Robert Wijn Corsomini’s 

Erwin Westmeijer Corsomini’s 

Frank Bijman Werkcomm 

José Bierman fa. Langverwacht 

Esmee Deutekom Corsofanaten 

J. Schimmel fa. Langverwacht 

Linda Deutekom Corsofanaten 

Mike Spaansen Soepkippen 

Maarten Bijman Soepkippen 

Leonie Spaansen Soepkippen 

Linda Spaansen Soepkippen 

Marc Langedijk Bestuur 

Gerard Zwaan Bestuur 

Anneke Molenaar Bestuur 

Rianne Snik Snikkende Leeuwen 

Daan  van leeuwen Snikkende Leeuwen 

Bert Kort Firmaatjes 

Annemarieke van Veldhuizen Kindercorso 

Peter Wittekoek ’t Gaspitjes/ Pewinieuws/ Vrienden van  

Kees v.d Berg Werkcommissie 

Peter Otjes J.J. de Sioux 

B. Otjes J.J. de Sioux 

Yvonne v.d Linden Bestuur 

W. Benedict de Naald 

Marga Leegwater Witte Rook (junior) 

Liana. Spaansen Witte Rook  

J. Brander  Bestuur 

D. van Baaren Jongens v/d Trambaan 

Miranda van Baaren Jongens v/d Trambaan 

Ester Kaper  Zoontjes van de Trambaan 

 


