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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. 
Daarnaast zijn er buurtschappen die samen of alleen een ‘eigen veld’ beheren.  
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Bestuurlijke wijzigingen 2015 

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, tot 31 december 2015 
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, tot 1 oktober 2015 
Eric van der Palen > Functie: apirant bestuurslid vanaf voorjaar 2015  
 

Organisatorische verbanden 

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

 

Bloemencommissie Buurtschapsraad
Dagelijksbestuur

- Voorzitter
Chantal Vermeulen

- Secretaris
Margo Schueuermann

- Penningmeester
Jos Brands 

- werkgroep Corsomaandag
- Kassacommissie (penningmeester)

- Sponsoring (penningmeester)
- Vergunningen bouwplaatsen

- Werkgroep 4e vrijdag

Teamleider Parade
Wil Smulders

- Technische commissie
- Parcourscommissie
- Materiaalcommissie

- Hekkenploeg
- Beheer Nissenhut

- Werkgroep Afbraak
- Werkgroep Kloosterplein
- Werkgroep vergunningen 

evenement 

Teamleider Promotie
Gustaaf Geldens

- Commissie Promotie (CPB)
- Website en social media

- Contacten pers
- Merchandise 
- Relatiebeheer
- Marketing en 

Verkoopondersteuning
- Werkgroep Hemelvaart

Teamleider Evenement 
Erwin Dielis

- Commissie Acts en Music

Teamleider Projecten
Peter van Gompel

- Parade Opleiding 

Regiecommissie
Jury & Kinderjury

(onder verantwoordelijkheid van voorzitter)

 

 

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 Taak 

Regie  Is inhoudelijk verantwoordelijk voor de parade, de jurering en de 
presentatoren 

CPB  Verzorgt in brede zin de publiciteit rond het Corso 

Acts en Music  Organiseert en bespreekt de muzikale en culturele gezelschappen, die 
onderdeel uitmaken van de parade en verantwoordelijk voor alle 
activiteiten ‘rond’ het Corso 

Kassa  Organiseert de verkoop van de toegangsbewijzen en de controle op de 
toegang 

Materiaal Is verantwoordelijk voor in- en verkoop en het beheer van alle materialen 

Parcours 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. 

Techniek 
 

Keurt en adviseert tijdens de wagenbouw specifiek op technisch en 
veiligheid gebied. 
 

Sponsor Verzorgt de sponsoring van het Bloemencorso 

Hekken Verzorgt de afzettingen rondom en op het parcours 

Beheer Nissenhut Coördineert en verzorgd het opslagterrein de Nissenhut 

Afbraak Is verantwoordelijk voor het veilig en goed verlopen van het afbreken van 
de corsowagens op de dinsdag na de Bloemencorso 

Kloosterplein Is verantwoordelijk voor het veilig en goed verlopen van het opstelterrein 
tijdens de zondag van de Bloemencorso.  

Vergunningen Verzorgt de nodige vergunningen rondom de gehele Bloemencorso (tevens 
die van de buurtschappen). 

Website en social 
media 

Draagt zorg voor de invulling van de website en de social media.  

Contacten, pers en 
relatiebeheer.  
 

Houdt contact met externe partijen.  

Merchandise Zorgt voor een breed uitdagende merchandise rondom de Bloemencorso. 

Marketing en 
verkoopondersteuning 

Zorgt voor de marketing en verkoopondersteuning van het gehele 
evenement.  

Hemelvaart Is verantwoordelijk voor het organiseren van de opening van het seizoen 
van de Bloemencorso, de presentatie van de (buurtschap-)ontwerpen. 

Unesco Werkgroep die zorgdraagt voor de erkenning als immateriaal erfgoed en de 
belangen van Corso Valkenswaard vertegenwoordigd in nationale en 
internationale zaken aangaande cultureel erfgoed.  

 
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. 
Vanwege de niet representatieve functie is diverse malen uitgeweken naar externe locaties. Het 
stagneren van de verhuizing naar de nieuwe locatie op het Nishutterrein maakt dat het lastig is om te 
investeren in het corsokantoor. Vanwege het thema en de samenwerking met andere organisaties en 
partijen is een representatieve, bij voorkeur eigen, locatie een must om efficiënt het evenement te 
kunnen organiseren.  
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Buurtschappen 

Algemeen 

Het Bloemencorso Valkenswaard is dit jaar weer op de weg gezet door helaas 13 buurtschappen. 
Buurtschap Oruva kampte tijdens het zetten van de tent met te weinig bouwers waardoor het 
verwaardigen van hun ontwerp niet haalbaar was. Stichting bloemencorso Valkenswaard betreurde 
dit zeer. Zowel met het bestuur van Oruva als met de leden van Oruva zijn overleggen gevoerd om de 
knelpunten te inventariseren en hulp aan te bieden. Ook collega buurtschappen hebben hun steun 
aangeboden aan Oruva. Desondanks heeft Oruva er in 2015 voor gekozen om niet deel te nemen. Zij 
hebben zich wel ingezet voor de dahlia teelt en zijn gaan ondersteunen bij andere buurtschappen. Zij 
zijn voornemens om in 2016 wel weer deel te nemen.  
Na corso 2015 bleek dat de problemen van een te kort aan bouwers niet enkel bij Oruva speelde 
maar ook bij andere buurtschappen. Stichting Bloemencorso Valkenswaard realiseert zich dat de 
veranderende maatschappij maakt dat er een terugloop van vrijwilligers is. Dit is ook merkbaar in de 
commissies van Stichting Bloemencorso Valkenswaard en bij bijeenkomsten van 
vrijwilligersorganisaties als het VCC. Investeren in de jeugd is belangrijk om toekomst bestedig te 
blijven. Daarnaast zal Stichting Bloemencorso Valkenswaard zich in 2016 gaan beraden hoe het Corso 
zijn toekomst bestendigheid kan behouden in een veranderende tijdsgeest.  
 
Op gebied van vergunningen is dit jaar geen voortgang geboekt. Het verhuistraject van Crescendo 
loopt, in goede samenwerking met de gemeente Valkenswaard en buurtschap Crescendo.  
 
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 – niet deelgenomen in 2015 
• 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 2015 is het parcours ongewijzigd gebleven.  
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  
 
Tijdens de parade heeft zich een calamiteit voorgedaan met een bezoeker. Deze bezoeker werd 
cardiaal onwel. Hulpdiensten hebben adequaat eerste hulp kunnen verlenen en de betreffende 
bezoeker werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het incident 
werd de parade stil gelegd zodat hulpverleners hun werk konden doen.  
Communicatie werd volgens het calamiteitenplan opgezet middels hulpverlenende instanties 
(politie), burgemeester en voorzitter Corso. Deze drie-eenheid besloot tot het informeren van de 
bezoekers door de presentatoren, hierdoor zijn er weinig bezoekers gaan lopen. Ook de 
buurtschappen werden via de gangbare communicatiemiddelen geïnformeerd. Het incident heeft < 
30 min. geduurd waarna de parade probleemloos verder kon trekken. Achteraf is contact 
opgenomen met het slachtoffer en deze maakt het na behandeling in het ziekenhuis goed.  
 
De prijsuitreiking heeft ook dit jaar plaats gevonden op de Frans van Best straat. Het was een 
succesvolle happening.  
 
Ook in 2015 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 tent, 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 op enkele 
schaaf en snijwonden na en rond  19:00 waren alle wagens afgebroken en was het Kloosterplein 
schoon opgeleverd. 
 
Stichting Bloemencorso Valkenswaard heeft dit jaar, zoals vooraf met alle buurtschappen besproken, 
nog meer nadruk gelegd op veilig afbreken van de wagens. Dit resulteerde dat de sloop van één van 
de wagens (Borkel en Schaft) tijdelijk stil gelegd is omdat er geen hoofdbescherming gedragen werd. 
Door gebruik te maken van de collega buurtschappen was dit een losstaand incident dat snel 
opgelost was.  
Twee buurtschappen, Wilhelmina en Stadsebergen, hebben het initiatief genomen om een eigen 
kraan te huren zodat ze machinaal in plaats van handmatig af konden breken. Zij hebben dit als 
bijzonder positief geëvalueerd op gebied van efficiëntie en veiligheid. Echter wanneer 14 
buurtschappen dit op deze wijze gaan doen dan is het Kloosterplein te klein. In 2016 wordt samen 
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met de buurtschappen verder gekeken hoe deze verbeterslag verder vorm gegeven kan worden en 
of er een uitrol plaats kan vinden naar meerdere buurtschappen. 
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Corso 2015 

Televisie registratie  

Het corso werd dit jaar in tegenstelling tot de edities van 2013 en 2014 niet live uitgezonden op de 
regionale omroep (Omroep Brabant). Belangrijkste reden hiervoor was de financiële reden, 
uitzending kost een groot bedrag. Corso Valkenswaard heeft daarin, in samenspraak met de 
gemeente, andere keuzes gemaakt. Het Corso werd opgenomen door de Valkenswaardse Omroep 
Stichting, in de weken na het corso werd een registratie door de lokale oproep uitgezonden.  
 

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 

In 2014 vond een nieuwe samenwerking plaats tussen gemeente en Corso in de vorm van 
Stichting Valkenswaard Viert. De intentie was een meerjarige samenwerking om de roots 
van het corso, de bevrijding, jaarlijks te herdenken. Echter vanwege een gebrek aan 
vrijwilligers is het in 2015 slecht gedeeltelijk gelukt om extra activiteiten te organiseren. 
Voor het Corso belangrijkste gerealiseerde activiteit was het scholenproject.  
 

Foodstock 

Nieuw in 2015 was de samenwerking met Foodstock. Vanuit de visie van het Corso is een langer 
bestaande wens tot een meerdaags evenement. Omdat de samenwerking met Valkenswaard Viert 
nog niet het gewenste resultaat gaf is in 2015 de samenwerking met Foodstock gezocht. Op zaterdag 
en zondag werd in het Frans van Bestpark een culinair festijn georganiseerd. Voor dit ‘mini festival’ 
werd geen aanvullende entree gevraagd, wel op zondag de corso-entree. Zowel op zaterdag als op 
zondag is Foodstock druk bezocht door een gevarieerd publiek, een publiek dat een aanvulling is op 
het corso-publiek. Corso is voornemens om deze samenwerking de komende jaren verder door te 
zetten.  

 

Frans van Bestmemorial  

In 2015 werd ook voor het eerst de Frans van Best memorial georganiseerd. Dit is een toertocht voor 
old timers eindigend op het parcours van het Corso met een tentoonstelling op het parcours van het 
Corso. Ook deze samenwerking heeft een meerjarige intentie. 

 

Entree voor kinderen 

Voor het eerst in de geschiedenis van Corso Valkenswaard werd voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd entree gevraagd, in de vorm van het symbolische bedrag van 1 euro in de 
voorverkoop en 2 euro tijdens het evenement. Er is hiervoor gekozen omdat de sponsorbijdrage door 
de financiële crisis terug lopen alsmede er een herziening op de gemeentelijke subsidie heeft plaats 
gevonden.   
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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 één van de belangrijkste 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.  
 Er is wederom gesproken over de bouwlocatie van Crescendo. 
 Al vanaf 2013 wordt er gesproken over de verhuizing van het Corsokantoor naar de Veemhal.  

Ook dit jaar is hier verschillende malen over gesproken maar zijn er nog geen concrete 
stappen ondernomen.  

 PR en communicatie 

 
 

Verder naar 2016 

Na jaren van innoveren wordt 2016 even als 2015 een jaar van consolideren. Er zijn diverse nieuwe 
bestuursleden toegetreden welke in 2016 met elkaar de koers voor de komende jaren gaan bepalen. 
Daarnaast blijft het vrijwilligersbeleid een belangrijk aandachtspunt, hoe zorgen we voor voldoende 
vrijwilligers nu en in de toekomst zodat Corso Valkenswaard behouden blijft.  
 


