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Deze informatie wordt door de Stichting Bloemencorso Valkenswaard gepubliceerd conform de
voorwaarden voor het verkrijgen van de status Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Activiteiten, missie en visie
Corso Valkenswaard, een twee-eenheid verbonden door traditie, ontstaan uit
de bevrijding van Valkenswaard. De traditie Corso in Valkenswaard is sinds
2013 zelfs erkend als nationaal immaterieel erfgoed. Maar het corso is meer:
het is het grootste sociaal-culturele evenement van een gezellig
Valkenswaard. Een evenement waar net als in het dorp altijd wat te doen is,
voor jong en oud, voor bouwer en ondernemer. Corso boeit en verbindt, een
seizoen lang. Van het werk op de bloemenvelden tot het maken van een
bloemencorsowagen, van theater en muziek tot cultuur in de harten van mensen, van de winkels in
het dorp tot de evenementen die jaarlijks terugkeren in het dorp, van de muziek in de priknacht tot
een afsluitend feest. Corso is Valkenswaard en Valkenswaard is Corso.
Bloemen houden van mensen en mensen houden van bloemen. Het corso gelooft in de verbindende
kracht van de dahlia. De visie ‘Corso maak je samen’, neemt een belangrijke plaats in Valkenswaard
in. Elk jaar kijken mensen uit naar de vernieuwende elementen die dit zomerse feest te bieden
heeft. Tijdens de drie zomermaanden vinden er activiteiten plaats die de opmaat zijn naar de 2e
zondag van september en waar je bij wilt zij/horen. Vanaf het moment dat de dahliaknol het groen
boven de aarde uitsteekt, bindt en verbindt het corso mensen uit Valkenswaard, Dommelen, Borkel
en Schaft en daarbuiten. Daarbij wordt de toeristische recreant niet vergeten.
De uiteindelijke apotheose is een meerdaags evenement waarin de dahliaparade met een eigen
inspirerend thema een belangrijke rol inneemt. Gemaakt door veertien buurtschappen die samen
hun tenten al wekenlang open hebben gezet voor de honderden vrijwilligers die maar wat graag
meebouwen aan dit inspirerende evenement voor kwalitatief hoogstaande praalwagens met
dahlia’s. De dahliaparade staat bol van interactie met het publiek op vele manieren en staat bekend
als mooi, traditioneel en innovatief. Voor de bouwers blijft dit het hoogtepunt van het corsoseizoen.
Voor alle vrijwilligers vindt de afsluiting van het corsoseizoen feestelijk plaats op de dag na de
dahliaparade.
Ons corso heeft binding met alle lagen van de bevolking. Via buurtschappen, scholen, instellingen en
bedrijven. Bedrijven voelen zich aangetrokken door dit evenement dat zowel verbindt als zich richt

op duurzaamheid en innovatie. Scholen en instellingen zien het als een sociaal en leerzaam
evenement waar zij met trots een steentje aan bijdragen. Jaarlijks vinden er
samenwerkingsprojecten plaats om dit te realiseren, bevorderen en te stimuleren. Voor de
buurtschappen is het al jaren hun passie waarin zijn creativiteit en verbondenheid vinden.
Valkenswaard omarmt het corso met een gevoel van trots op zowel het verleden, nu en de toekomst
en ziet het corso als een onlosmakelijk stuk cultuur. Het corso prikkelt en verrast. Altijd, voor
iedereen, jong en oud, goed of slecht ter been. We geloven in traditie en in vooruitgang, in
vakmanschap en in innovatie. Het corso bloeit, boeit en verbindt. Waarin de parade, mogelijk
gemaakt door de buurtschappen, het absolute hoogtepunt vormt met een eigen thema dat raakt
aan de kernwaarden van de paraplu: duurzaam, vrijheid, verbindend, vernieuwend.
Toeschouwers van buiten de gemeentegrens komen naar het meerdaagse evenement. De
toeschouwer beleeft sinds 2012 echt zijn eigen corso. Er worden innovatieve en zinnenprikkelende
belevenissen aangeboden voor de doelgroepen kinderen, jongeren, ouders, singles, medioren en
senioren. Daarmee is het corso echt het visitekaartje van Valkenswaard. Mensen uit Zuidoost
Brabant, West-Limburg en de Belgische Kempen weten dat er meer te halen valt dan gezelligheid.

Bestuurders
Aantal bestuursleden
Is er een dagelijks bestuur?
Is er een persoon in dienst?
Is er een raad van commissarissen/toezicht?

Naam
C. Dielis – Vermeulen
E. Sprokkel
M. Scheuermann
Vacature
G. Geldens
E. Dielis
I. van Vugt
E. van der Palen

7
Ja
Nee
Nee

Functie
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Beloning
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

De Stichting Bloemencorso Valkenswaard kent geen beloningsbeleid: alle activiteiten worden door
vrijwilligers georganiseerd. Een vergoeding kan aan bestuursleden worden verleend voor het
bijwonen van vergaderingen en besprekingen/werkzaamheden aangaande de stichting en de
daarmee samenhangende eventuele reis- en representatiekosten.
In totaal zijn bij het evenement, bij de Stichting Bloemencorso Valkenswaard en de 14 zelfstandige
buurtschappen tezamen, ruim 1.000 vrijwilligers betrokken.

Balans per 31-12-2015
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa
Materiële vaste activa

598

984

Vlottende activa
Voorraden

251

3.489

Vorderingen

22.909

29.959

Liquide middelen

26.463

20.179

TOTAAL ACTIVAZIJDE

50.221

54.611

Stichtingskapitaal

48.888

48.015

Voorzieningen

0

0

Kortlopende schulden

1.333

6.596

TOTAAL PASSIVAZIJDE

50.221

54.611

PASSIVA

Staat van lasten over boekjaar 2015
Baten
Entreegelden
Subsidies
Donaties en sponsoring
Bijdrage tent / tribune
Overige opbrengsten

50.461
32.250
53.378
4.552
341
140.982

Lasten
Afschrijvingen op vaste activa
Exploitatiekosten
Algemene kosten

386
307
140.277
140.970

Bedrijfsresultaat

12

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

861

Resultaat uit bedrijfsuitoefening

873

