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Organisatie
Stichting Bloemencorso Valkenswaard

Stichting Bloemencorso Valkenswaard is opgericht op 1 augustus 1973 als voortzetting van het in
1954 opgerichte comité ‘Bloemencorso Valkenswaard’. Dit comité had de taak op zich genomen de
feestelijke optocht, die jaarlijks bij gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van
Valkenswaard werd gehouden te organiseren.
In de zeventiger jaren kreeg deze optocht het karakter van een heus bloemencorso en werd de
organisatie zo omvangrijk, dat de leden van het comité tot de conclusie kwamen dat een dergelijke
organisatie een rechtspersoonlijkheid diende te krijgen om de mogelijkheid te scheppen op
professionelere wijze inkomsten te werven om de kosten die inmiddels evenredig met de omvang
van de organisatie waren toegenomen te kunnen dekken.
Verder werd het noodzakelijk het geheel binnen een juridisch kader te brengen.
De Stichting heeft als doel: om ieder jaar op de tweede zondag in september in samenwerking met
de buurtschappen een bloemencorso in Valkenswaard te organiseren.
Buurtschappen

De verschillende buurtschappen zijn eigen rechtspersonen en hebben als doel: het bouwen van een
corsowagen in de meest ruime zin van het woord. Zij bezitten allen een eigen rechtspersoonlijkheid.
Stichting Beheer Corsogelden

De Stichting Beheer Corsogelden heeft als doel: beheren van tijdelijk overtollige liquide middelen
zowel voor de Stichting Bloemencorso als voor de verschillende buurtschappen. Met betrekking tot
de buurtschappen gaat het om geringe bedragen, in feite een rekening-courant verhouding waar
over en weer bedragen worden verrekend.
Het tegoed met betrekking tot de Stichting is in de loop van de jaren opgebouwd met het oogmerk
deze reserves in “slechte bezoekers jaren” (doorgaans ten gevolge van de weersomstandigheden) te
kunnen aanspreken om toch tot een sluitende exploitatie te kunnen komen.
De relatie met de Stichting Bloemencorso is in een huishoudelijk reglement vastgelegd.
Vereniging Bloemencommissie Valkenswaard
Sinds 2011 is dit de verantwoordelijkheid van de bloemen in- en verkoop overgegaan van de
Stichting Bloemencorso Valkenswaard naar de Vereniging Bloemencommissie Valkenswaard.
Deze vereniging heeft tot doel om bloemen voor Bloemencorso Valkenswaard aan te kopen en aan
te leveren. Hiervoor kunnen zij bloemen kopen bij bloemenleveranciers binnen Bloemencorso
Valkenswaard, collega bloemencorso’s en bij externe leveranciers.
Tevens heeft deze vereniging tot doel om de bloemen die geteeld zijn in Valkenswaard door de
verschillende buurtschappen en door de Vereniging Collectief Dahliaveld Valkenswaard, te verkopen
aan de verschillende bloemencorso’s.
Alle buurtschappen van Bloemencorso Valkenswaard zijn lid van de Vereniging Bloemencommissie
Valkenswaard en dragen samen de verantwoordelijkheid en de kosten. Bij een eventueel positief
resultaat worden deze naar rato verdeeld onder de buurtschappen. Ondanks een moeizame start, is
het bloemencorsojaar succesvol gebleken. Er zijn voldoende bloemen geteeld en het financiële
resultaat is positief gebleken voor de buurtschappen.
Dahliavelden Valkenswaard
De Vereniging Bloemencommissie Valkenswaard is een vereniging van verschillende buurtschappen
die samen het collectieve veld beheren.
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Daarnaast zijn er buurtschappen die samen over alleen een ‘eigen veld’ beheren.
Bestuurlijke wijzigingen 2014

De stichting kent een bestuur van 7 personen.
SInds 2013 kan Bloemencorso Valkenswaard weer praten van een voltallig bestuur. Zoals in het
onderstaand organigram zichtbaar is. Alle functies binnen het bestuur zijn vervuld.
Chantal Vermeulen > Functie: Voorzitter
Margo Scheuermann > Functie: Secretaris
Jos Brands > Functie: Penningmeester
Wil Smulders > Functie: Bestuurslid, teamleider Parade.
Gustaaf Gelden > Functie: Bestuurslid, teamleider Promotie
Erwin Dielis > Functie: Bestuurslid, teamleider Evenement
Peter van Gompel > Functie: Bestuurslid, teamleider Projecten
Organisatorische verbanden

Binnen de organisatie van het Bloemencorso Valkenswaard zien de organisatorische verbanden er als
volgt uit:

Bloemencommissie

Dagelijksbestuur
- Voorzitter
Chantal Vermeulen
- Secretaris
Margo Schueuermann
- Penningmeester
Jos Brands

Buurtschapsraad

- werkgroep Corsomaandag
- Kassacommissie (penningmeester)
- Sponsoring (penningmeester)
- Vergunningen bouwplaatsen
- Werkgroep 4e vrijdag

Regiecommissie

Teamleider Parade
Wil Smulders

Teamleider Promotie
Gustaaf Geldens

- Technische commissie
- Parcourscommissie
- Materiaalcommissie
- Hekkenploeg
- Beheer Nissenhut
- Werkgroep Afbraak
- Werkgroep Kloosterplein
- Werkgroep vergunningen
evenement

- Commissie Promotie (CPB)
- Website en social media
- Contacten pers
- Merchandise
- Relatiebeheer
- Marketing en
Verkoopondersteuning
- Werkgroep Hemelvaart

Jury & Kinderjury
(onder verantwoordelijkheid van voorzitter)

Teamleider Evenement
Erwin Dielis

Teamleider Projecten
Peter van Gompel

- Commissie Acts en Music

- Parade Opleiding

Commissies en werkgroepen

SBV werkt met verschillende commissies. Zoals in bovenstaand organigram is verwerkt.
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Commissies en werkgroepen.

De verschillende commissies worden aangestuurd door een lid van het Algemeen Bestuur.
Er bestaan de volgende commissies:
Commissie
Regie
CPB
Acts en Music

Kassa
Materiaal
Parcours

Techniek

Sponsor
Hekken
Beheer Nissenhut
Afbraak
Kloosterplein
Vergunningen
Website en social
media
Contacten, pers en
relatiebeheer.
Merchandise
Marketing en
verkoopondersteuning
Hemelvaart
Parade opleidingen

Taak
Is inhoudelijk verantwoordelijk voor de parade, de jurering en de
presentatoren
Verzorgt in brede zin de publiciteit rond het Corso
Organiseert en bespreekt de muzikale en culturele gezelschappen, die
onderdeel uitmaken van de parade en verantwoordelijk voor alle
activiteiten ‘rond’ het Corso
Organiseert de verkoop van de toegangsbewijzen en de controle op de
toegang
Is verantwoordelijk voor in- en verkoop en het beheer van alle materialen
Zorgt voor een ongestoorde doorgang van de parade op de tweede zondag
in september; evenals voor de Operationele regie, die zorg draagt voor de
communicatie tijdens de optocht en coördinatie van hulpdiensten (EHBO)
en voortgang van de Stoet.
Tevens verzorgen zij de opbouw en de afbraak van het parcours.
Keurt en adviseert tijdens de wagenbouw specifiek op technisch en
veiligheid gebied.
Verzorgt de sponsoring van het Bloemencorso
Verzorgt de afzettingen rondom en op het parcours
Coördineert en verzorgd het opslagterrein de Nissenhut
Is verantwoordelijk voor het veilig en goed verlopen van het afbreken van
de corsowagens op de dinsdag na de Bloemencorso
Is verantwoordelijk voor het veilig en goed verlopen van het opstelterrein
tijdens de zondag van de Bloemencorso.
Verzorgt de nodige vergunningen rondom de gehele Bloemencorso (tevens
die van de buurtschappen).
Draagt zorg voor de invulling van de website en de social media.
Houdt contact met externe partijen.

Zorgt voor een breed uitdagende merchandise rondom de Bloemencorso.
Zorgt voor de marketing en verkoopondersteuning van het gehele
evenement.
Is verantwoordelijk voor het organiseren van de opening van het seizoen
van de Bloemencorso, de presentatie van de (buurtschap-)ontwerpen.
Is een wenselijke commissie, echter is het in 2014 niet gelukt om deze
verder vorm te geven.

De verschillende commissies vergaderen zo vaak als zij dat zelf nodig achten.
Van hun besluiten en adviezen wordt de Stichting in eerste instantie geïnformeerd via de
opgemaakte verslagen en tevens via het bestuurslid dat namens de Stichting de commissie
‘aanstuurt’.
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Alle vergaderingen vinden, voor zover mogelijk, plaats op het eigen kantoor van de Stichting.
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Buurtschappen
Algemeen

Het Bloemencorso Valkenswaard is dit jaar weer op de weg gezet door 14 Buurtschappen.
Een week voor het corso was er een grote calamiteit, de wagen van Buurtschap Crescendo stond in
brand. Mede dankzij de jaarlijkse oefeningen, de zorgvuldigheidseisen die gesteld worden op gebied
van veiligheid bij zowel SBV als de buurtschappen en de goede samenwerking met zowel de
gemeente als de hulpverlenende instanties, werd deze kleine ramp voortreffelijk opgelost.
Direct zetten de collega buurtschappen alsmede het bedrijfsleven zich in voor gedeeltelijke herbouw
van de wagen van Crescendo. Met gezamenlijke krachten van buurtbewoners en corsobouwers uit
Valkenswaard, Heeze en Zundert werd bewezen dat de visie van SBV ‘Corso maak je samen’ leeft
binnen de gemeenschap.
Vlak voor de parade ontstond er een technisch mankement bij buurtschap Kompas. Het buurtschap
heeft zelf het wijze besluit genomen om niet deel te nemen aan de parade. Dit besluit werd gesteund
door de technische commissie van SBV. SBV heeft samen met het buurtschap gekeken naar de
oorzaak van het technische mankement.
In de voorgaande jaren heeft de gemeente Valkenswaard besloten dat de vergunningen in 2013 voor
alle buurtschappen opnieuw aangevraagd en bekeken moeten worden. Dit is in de loop van het jaar
voor allen buurtschappen geregeld.
Alleen de vergunning van Crescendo is nog niet rond. Crescendo zal moeten verhuizen volgens het
bestemmingsplan. Er zijn hier nog geen concrete afspraken over gemaakt.
De lijst van deelnemende Buurtschappen ziet er als volgt uit:
•
Buurtschap Borkel en Schaft;
•
Buurtschap Crescendo;
•
Buurtschap Dommeldal;
•
Buurtschap Dommelkant;
•
Buurtschap Graafschap;
•
Buurtschap Hazestraat;
•
Buurtschap Kerkakkers;
•
Buurtschap Het Kompas;
•
Buurtschap Leenderweg;
•
Buurtschap Oruva;
•
Buurtschap Oud-Dommelen;
•
Buurtschap Reisvenne-Oranje;
•
Buurtschap Stadsebergen;
•
Buurtschap Wilhelmina.
Status en rechtspositie Buurtschappen

De 14 Buurtschappen zijn zelfstandige rechtspersonen, hebben dus een eigen bestuur en leden en
hebben intern hun eigen structuren.
Uiteraard zijn er veel bewegingen tussen de Stichting en de verschillende Buurtschappen, zowel in
financiële zin in goederen.
Status Buurtschappen en Vereniging Bloemencommissie Valkenswaard

Elk buurtschap is lid van de Vereniging Bloemencommissie Valkenswaard.
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Parcours en tribuneopsteling

In 2014 is het parcours ongewijzigd gebleven aan 2013.
Na het vertreksein door de voorzitter zijn de wagens vervolgens de volgende route gaan trekken:
•
Vertrek van Maastrichterweg / Kloosterplein
•
De markt, naar de Eindhovense weg (tribunes)
•
Beelmanstraat, Karelmollenstraat
•
Frans van Beststraat met de buurtschapstribune
•
Linksaf de Leenderweg op
•
Bakkerstraat, Peperstraat, Markt (VIP plein)
•
Eindhovense weg
•
Beelmanstraat, Karelmollenstraat
•
Frans van Beststraat met de buurtschapstribune
•
Leenderweg, naar het tentoonstellingsterrein op de markt

De prijsuitreiking heeft ook dit jaar plaats gevonden op de Frans van Best straat. Het was een
succesvolle happening.
In 2014 hebben we in samenwerking met de gemeente Valkenswaard een VIP-plein ingericht, voor
gasten van het Gemeentebestuur en de sponsoren van de Stichting. Het VIP-plein bestond uit een
grote spiegeltent, er was catering en de gasten konden op het plein elkaar ontmoeten. Alle
betrokkenen hebben het VIP-plein als zodanig als een succes ervaren.
De wagens zijn afgebroken op het Kloosterplein. Om dit mogelijk te maken zijn alle corsowagens op
de dinsdag na het corso verplaatst vanaf de Markt via de Maastrichterweg naar het Kloosterplein. Dit
is gebeurd tussen 7:30 en 10:00. Rond 10:00 zijn alle wagens zonder problemen verplaatst. De
afbraak van de wagens op het Kloosterplein ging voorspoedig. Er waren geen calamiteiten en rond
19:00 waren alle wagens afgebroken en was het Kloosterplein schoon opgeleverd.
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Corso 2014
Omroep Brabant

Begin 2013 is SBV benaderd door gemeente Valkenswaard om samen met Omroep Branbant een live
uitzending te maken van Bloemencorso Valkenswaard. Hierin is de samenwerking tot stand gekomen
en verwezenlijkt. Met veel leerpunten is de samenwerking geresulteerd in een erg mooie uitzending.
In 2014 heeft Omroep Brabant een nieuwe live uitzending gemaakt. Deze live uitzending heeft nog
even ter discussie gestaan vanwege het financiële prijskaartje wat er aan hangt. Door inspanningen
van zowel Bloemencorso als Omroep Brabant is het in 2014 wederom gelukt het corso live in de hele
provincie en via internet uit te zenden.
Bloemencorso Valkenswaard heeft niet als primair doel om het corso jaarlijks live uit te zenden, doel
van de uitzending is om de bekendheid van het evenement te vergroten. Jaarlijks wordt gekeken of
een live uitzending past in deze doelstelling.
Hemelvaart

Op Hemelvaart worden jaarlijks de aftrap van het corsoseizoen gevierd. Ook dit jaar, werden op de
statie allen ontwerpen voor het eerste tentoongesteld.

Valkenswaard Viert

Nieuw dit jaar was de samenwerking met Stichting Valkenswaard Viert.
De Stichting Valkenswaard Viert haalt het beste van onze Brabantse cultuur naar boven. Ze
stimuleert en bevordert lokale activiteiten en bevordert hiermee de samenwerking met het
grootste al bestaande evenement in Valkenswaard, het Bloemencorso, en probeert de
samenhang in de wijken te bevorderen door niet alleen een praalwagen te bouwen maar ook
deel te nemen aan de diverse nieuwe activiteiten. Erik Backus zegt hierover:
“Het actief betrekken van inwoners van Valkenswaard bij dit gebeuren, in het bijzonder de
jeugd, als ook bezoekers van buurgemeenten en natuurlijk overige belangstellenden
aantrekken staat hoog in het vaandel.” “Samen een mooi feest bouwen!”
Aansluitend op de Toekomstvisie Valkenswaard 2030 is hiervoor een concept ontwikkeld
waarmee Valkenswaard in de toekomst, rondom al bestaande jaarlijkse activiteiten, bruisend,
attractief en levendig gehouden kan worden.
Valkenswaard Viert organiseerde in 2014 een gevarieerd feestprogramma rond de bevrijding
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De samenwerking werd positief geëvalueerd hoewel er voor beide organisatie verbeterpunten zijn.
Voor corso is dit met name de draagkracht, vele bestuursleden en vrijwilligers van corso vervulden
ook ene taak bij V4t. Wat positief ervaren werd was de samenwerking, elkaar versterken in
bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen en publiciteit genereren.
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De Uitslag
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Samenwerking met de gemeente Valkenswaard
Ook dit jaar konden we weer spreken van een positieve samenwerking met de Gemeente
Valkenswaard.
Ook de Gemeente is er van overtuigd dat het Bloemencorso een van de belangrijke culturele en
sociale evenementen in ons dorp is.
De volgende onderwerpen hebben onze aandacht gehad.
•
De VIP-tribune met genodigden van Gemeente en Bloemencorso Valkenswaard.
•
De status van het Bloemencorso ten aanzien van de subsidie 2014 en de verdere toekomst.
•
De gemeente heeft voor alle buurtschappen de vergunningen van de bouwlocaties verleent.
•
Er zijn verschillende nieuwe bloemenvelden gerealiseerd.
•
Er is wederom gesproken over de bouwlocatie van Crescendo.

Verder naar 2015
Tussen 2012 en 2014 hebben vele veranderingen plaats gevonden. Voor 2015 staat als belangrijkste
doel, ‘consolideren en borgen’. Samen met de buurtschappen en de samenwerkingspartners de
puntjes op de i zetten. Een spreekwoordelijke pas op de plaats zonder kwaliteit of ambitie te
verliezen, alvorens verder te groeien.
Met een uitdagend thema van ’Te mooi om weg te gooien’ legt Corso Valkenswaard de lat voor haar
buurtschappen hoog en zet zij recycle en upcycle op de kaart. Het evenement laat zien bewust bezig
te zijn met het milieu.

