
 

 

Stichting Bloemencorso Winkel 
Notulen Voorjaarsvergadering maandag 15 april 2019 
 

1. Opening en mededelingen 
Gerard opent de vergadering en is blij met de grote opkomst. Vanuit de groepen is er geen 
suggestie gekomen voor een nieuwe voorzitter, dus zijn wij zelf in gesprek gegaan met een 
mogelijke kandidaat. Er is een profielschets gemaakt. Dit wordt vervolgd.  
 
Verkoop potdahlia’s: Om het gat van 2018 van € 25.000,00 enigszins te dichten willen we de 
kas spekken. We gaan niet meer op de Kielemarkt staan omdat dit niet rendabel is. Inplaats 
daarvan gaan we Potdahlia’s verkopen op zaterdag 1 juni. Dus zoeken we hulp in de vorm 
van auto’s met aanhangers en hulp bij de verkoop deur aan deur.  
Peter Otjes biedt meteen aan om de overgebleven dahlia’s in zijn winkel te verkopen. 
Aanmelden kan bij Marc Langedijk: bloemeninfo@bloemencorsowinkel.nl 
 

2. Ingekomen en verzonden stukken: 
Wilma Bruin van Bosdorp laat weten dat zij stoppen met het bouwen van Corsowagens na 
20 jaar. Gerard bedankt ze voor hun  inzet. We gaan ze zeker missen. De zaal bedankt ze 
met een applaus. Hopelijk kunnen we een beroep doen op de medewerkers voor hand- en 
spandiensten.  
Winkels Harmonie heeft laten weten niet mee te kunnen lopen met het Corso. Hier gaan we 
zeker mee in gesprek.  
 

3. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering oktober 2018 
De flyers (voor meerdere jaren) wordt aan gewerkt.  
Het gesprek met de voorzitter van de Floralia in Nieuwe Niedorp heeft weinig opgeleverd. 
We gaan dus niet meer helpen bij de kassaposten. 
Verder worden de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris.  

 
4. Aftredend en niet herkiesbaar: 

Yvonne v/d Linden treedt af. Zij heeft volgens Gerard de mooiste functie binnen het bestuur 
vanwege de promotie van ons mooie Corso. Zij heeft dit de afgelopen jaren met veel 
enthousiasme en daadkracht gedaan. Gerard bedankt haar met mooie woorden, bloemen 
en een bioscoopbon. Hij vraagt haar tevens om het voorwoord voor 2019 te schrijven. Dat 
neemt Yvon aan.  
Het bestuur draagt Mira Meihuizen voor als haar opvolger. Wij wensen Mira veel succes.  

 
5. Financiën  

Financieel jaarverslag 2018 Stichting Bloemencorso Winkel: door het slechte weer waren de 
inkomsten aanzienlijk minder dan begroot. Er is een tegenvaller van €25.000,00. Dit bedrag 
hebben we kunnen lenen van de Vrienden van het Bloemencorso.  

           Financieel jaarverslag 2018 Stichting vrienden van het bloemencorso. Het geleende bedrag  
 wordt in de komend jaren teruggestort, zodat er altijd een buffer van €75.000,00 is. 

Begroting 2019: is iets lager dan 2018. We gaan minder uitgeven aan PR. 
 

6. Verslag kascommissie door Peter Otjes en Marga Leegwater 
Marga en Peter hebben alles gecontroleerd en vonden het er keurig uitzien.  
Gerard legt nog een keer uit waarom wij twee stichtingen hebben.  
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De ene stichting organiseert het Bloemencorso. De andere stichting beheert het geld. De 
reden voor deze constructie is dat het gemakkelijker is om subsidie aan te vragen. Bij een 
groot eigen vermogen reageert men meestal niet zo enthousiast.  
Tweede reden is dat er een goede controle is op de financiën. Grote bedragen worden altijd 
betaald in overleg met de penningmeester van de Vrienden.  
Marga is aftreden, Jordi Schotsman volgt haar op. 
Frank Bijman wordt reservelid kascommissie      

 
7. Presentatie Jan Wester voortbeweging Corsowagens en gebruik accu’s 

Zie apart verslag  
 

8. Corso 22 september 2019 
-Deelname groepen 2019: zoals het nu uitziet zijn er in ieder geval weer 17 groepen die 
meedoen, dus er is weer een corso in 2019. 
 
-Website: Mira doet nogmaals een oproep aan de groepen om hun website bij te werken. 
Mira wil de groepen graag helpen als dat nodig is. Maak er a.u.b. gebruik van want er wordt 
voor iedere account betaald. 
 
-Vrijwilligerswerk Indian Summer: dit is een mooie gelegenheid om geld te generen voor de 
groepen. € 50,00 per dagdeel p.p. Aanmelden kan via Mira. PR@bloemencorsowinkel.nl  
 
-Andere startopstelling Kindercorso en Winkels Harmonie: om meer ruimte te creëren in de 
Bosstraat start het kindercorso en Winkels Harmonie bij Beentjes.  
 
-Voorprogramma en muziek: na overleg met Hans Verhoeks, de man die de muziek regelt, 
hebben we besloten om meer muziek in het voorprogramma te laten meelopen en minder in 
de derde ronde. Het is voor de korpsen vaak lastig om de derde ronde uit te lopen in 
verband met invoegen van de Corsowagens.  
 
-Meerdaags evenement, gaan Marc Langedijk en Peter Otjes zich over buigen. Doel is om 
meer publiek  naar het Corso te krijgen. Als tip wordt er voorgesteld om publiek de kans te 
geven langs de wagens te gaan tijdens het Corsoweekend.  
 
-Gebruik zwenkwielen en de wegen door Winkel is geen goede combinatie. Niet meer 
gebruiken en anders tijdens controleavond goed overleg.  
 
-Controle Corsowagens twee weken voor Corso, als nodig komen de mensen van de 
controle op veiligheid en constructie nog een keer extra langs. Dit zal vooral om de grotere 
wagens gaan. Jan Wester wordt aan deze groep toegevoegd.  
 
-Bij slecht/koud weer gaat Kindercorso voor invoegende corsowagens op de Pijp. Gezien 
onze ervaring van 2018 kunnen we de kinderen niet laten wachten tot alle wagens uit de 
Bosstraat zijn. Om onderkoeling te voorkomen gaan zij voor. 
 
-Corsogolfevent: op 28 juni is een golfevenement voor het Corso in samenwerking met het 
Regthuys. Golfers kunnen 9 holes lopen, niet golfers kunnen een golfclinic volgen en 
meedoen aan footgolf. Een deel van de opbrengst gaat het Corso. Na afloop is er een 
gezellige nazit met muziek. Ook komt er een veiling met een aantal kavels. Mocht je een 
kavel beschikbaar willen stellen, dan graag contact opnemen met het secretariaat. Remco 
Ursem stelt meteen al een vuurkorf beschikbaar. Handmade.  
Begin juni start de PR en de mogelijkheid om in te schrijven.  

  
9. Rondvraag: 

Lutjefeur zoekt een schuur om het Corsoweekend te gebruiken. Suggesties zijn welkom  
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10. Sluiting. Gerard bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 

 
Presentielijst VJV 2019 
Naam Groep 

Merel van Dijk Fa. Langverwacht 

Lia Klos Kokoledo’s 

Hans Klos Kokoledo’s 

Christa Schouten Kokoledo’s 

Anne Oudes The Shoppers 

Wilma Bruin Bosdorp 

Roos Hoogeboom The Shoppers 

Welmoed van Berkel Bosdorp 

Arie van Splunter Kindercorso 

Bart Jan Kok J.J. de Sioux 

Dylan Bruin Bar dancing ‘t Skuurtje 

Rick van Abeele Corsomini’s 

Jelle Hinke J.J. de Sioux 

Jordy Schotsman Corsobegeleider 

Jorg Schimmel fa. Langverwacht 

Remco Ursem Jongens van de Trambaan en Corsobegeleider 

Maarten Bijman Soepkippen 

Mike Spaansen Soepkippen 

Marc Langedijk Bestuur 

Gerard Zwaan Bestuur 

Anneke Molenaar Bestuur 

Michiel Snik Snikkende Leeuwen 

Bert Kort Firmaatjes 

Richard Breebaart Jongens van de Trambaan 

Peter Wittekoek ’t Gaspitjes/ Pewinieuws/ Vrienden van  

Kees v.d Berg Werkcommissie 

Peter Otjes J.J. de Sioux 

Mira Meihuizen Bestuur 

Yvonne v.d Linden Bestuur 

Wiljan Benedict de Naald 

Dirk Beers Spreeuwtjes 

Marga Leegwater Witte Rook 

Frank Bijman Werkcommissie 

Bas Twaalfhoven Lutjefleur 

Chantal Zeelig Lutjefleur 

Sylvia Veen Badmutsies 

Andrea de Vries Badmutsies 

Esmeé Deutekom  Corsofanaten 

Roos van der Hulst Corsofanaten 

Ilse Pol Corsofanaten 

Maria Norder Corsofanaten 

Nora van der Hulst Corsofanaten 

Mandy Tesselaar Bar dancing ‘t Skuurtje 

Tim Hoek Bar dancing ‘t Skuurtje 

Ruud Wester Bar dancing ‘t Skuurtje 

Noa Commandeur Bar dancing ‘t Skuurtje 

Stef Poelsma Bar dancing ’t Skuurtje 

Hans Wester 1tje toe 

Vincent v/d Berg Bar dancing ‘t Skuurtje 



Gea Breebaart Werkcommissielid 

Wilma Scholten Werkcommissielid 

Jeroen Bakker Bar dancing ‘t Skuurtje 

Bas Peetoom Bar dancing ‘t Skuurtje 

Geert Molenaar Bar dancing ‘t Skuurtje 

Jan Wester Werkcommisielid 
 

 
 

 
 
 
 


