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Algemeen 
 
De Cijfers en informatie zijn gebaseerd op de interne administratie en jaarrekening, waarop 
geen accountantscontrole is toegepast.  
 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Paul Bastiaansen Voorzitter Zundert 
Claudia Lassche Secretaris Vollenhove 
Miranda Eiting Penningmeester Zundert 
Herman Ter Haar Vicevoorzitter Lichtenvoorde 
Robert Oonk Algemeen lid Lichtenvoorde 
   

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits in lijn met 
het huishoudelijk reglement en binnen de daarvoor vastgestelde budgetten. De stichting mag 
enkel uitkeringen doen in overeenstemming met haar ideële doel.  
 
Doelstelling en beleidsplan 
 
Op 26 mei 2018 is bovengenoemde stichting opgericht. De stichting heeft de volgende 
doelstellingen:  

• Bevorderen van het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de Nederlandse corso’s 
• De corsotraditie in Nederland meer bekendheid geven 
• Fungeren als spreekbuis van de Nederlandse corso’s 
• Bijdragen aan het borgen van de corsotraditie 
• alles wat met de hiervoor genoemde punten verband houdt of daaraan bij kan dragen. 

 
De stichting probeert deze doelen te bereiken door samenwerking te stimuleren tussen 
Nederlandse corso’s en soortgelijke evenement. Daarnaast brengt de stichting de Nederlandse 
corsotraditie actief onder de aandacht bij pers, media en andere partijen en verschaft hen 
informatie. Tevens zet de stichting zich in om de Nederlandse corsotraditie voor te dragen voor 
de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.  
Het vermogen en de inkomsten van de stichting kunnen worden gevormd door subsidies, 
donaties, renten, erfstellingen, legaten en schenkingen. Tevens zou de Stichting om inkomsten 
te genereren merchandise, boeken of andere zaken kunnen verkopen met als doel tot een 
gezonde financiële huishouding te komen.  
 
De stichting heeft niet ten doel winst te maken.  
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Verslag van het bestuur 
 
Ons verhaal begint op 7 november 2003 wanneer Carnaval 
van Binche wordt opgenomen op UNESCO’s representatieve 
lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. 
Dit was aanleiding voor een speciale uitgave van Suske & 
Wiske: De Joviale Gille. Dit stripverhaal kwam op een 
onbewaakt moment ergens in 2009 in handen van Paul 
Bastiaansen uit Zundert. Hij raakte direct geïnspireerd: Corso 
hoort ook thuis op deze lijst. Nederland heeft het verdrag 
echter nog niet geratificeerd, maar blijkt wel voornemens dat 
te doen. 
 
Na een verkennend rapport door het ministerie (2005) besloot 
het ministerie de conventie te ondertekenen en het 
Kenniscentrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 
(VIE) en het Meertens instituut werken samen aan een plan 
van aanpak. Zodra Paul hier lucht van krijgt neemt hij contact 
op met Ineke Strouken van het VIE. Pas in 2012 wordt de conventie geratificeerd, maar niet 
lang daarna, op een grote manifestatie immaterieel erfgoed, op 13 oktober 2012, wordt corso 
Zundert wel de allereerste plaatsing op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. 
Ook de interesse van het corsotijdschrift Corsief is gewekt. Redacteur Miranda Eiting is daarom 
aanwezig bij deze manifestatie. Die dag vertelt Ineke Strouken de verschillende scenario’s die 
kunnen leiden tot een inschrijving op de representatieve lijst voor immaterieel cultureel erfgoed 
van UNESCO. Ook Miranda wordt geraakt: Corso hoort thuis op deze lijst. Voor het artikel reist 
ze af naar het Carnaval van Binche en Aalst en raakt via de stad Aalst in contact met het Leca, 
de Belgische tegenhanger van het VIE (tegenwoordig KIEN).   
 
Omdat zowel nationale als internationale samenwerking bij de scenario’s horen die door Ineke 
Strouken wordt geschetst wordt in november 2012 met behulp van het LECA een informeel 
samenwerkingsverband opgericht tussen alle Belgische corso’s en Zundert. De eerste 
vergadering is op 5 februari 2013. Eén dag eerder, op 4 februari 2013 komt ook een groep 
Nederlandse corso’s bij elkaar (Sint Jansklooster, Vollenhove, Tiel, Lichtenvoorde, 
Valkenswaard en Zundert. Eelde was ook uitgenodigd maar afwezig). Op 9 juni 2013 komen 
beide groepen voor het eerst samen tijdens het corsocongres in Zundert. Intussen wordt door 
de corso’s hard gewerkt aan bijschrijving in de Nationale inventaris en vinden regelmatig 
ontmoetingen plaats. En er is ook een tweede contactdag tussen de Belgische en Nederlandse 
corso’s op 13 juli 2014 in Loenhout. 
 
Vanuit het Belgische overleg wordt de wens geopperd voor een gezamenlijke website met de 
Nederlandse corso’s. In maart 2016 wordt gestart met de bouw en het verzamelen van 
gegevens. Alle op nationale erfgoed lijsten geregistreerde corso’s krijgen een eigen pagina. De 
website wordt meertalig, waardoor deze ook toegankelijk is voor een internationaal publiek. 
Stichting Corsief zegt financiële steun toe met betrekking tot het financieren van de website.  
 
Rond 2016 werd duidelijk dat de samenwerkende corsocultuur veel meer kans zou maken om 
door Nederland uitgekozen te worden als kandidaat voor de internationale voordracht dan een 
individueel corso. Dat was een mooie aanleiding om de informele samenwerking tussen de 
Nederlandse corso’s te formaliseren in een Stichting. Voor dit initiatief en bijbehorende 
activiteiten werd door Miranda Eiting onder de werktitel ‘Erfgoed in Bloemen’ namens Stichting 
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Bloemencorso Zundert bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland subsidie 
aangevraagd en toegekend. De subsidie wordt eind 2016 overgemaakt naar SBZ die het 
bedrag tot de officiële oprichting in bewaring houdt. 
In 2017 neemt de organisatie al serieuzere vormen aan. Het corsocongres is in Vollenhove en 
wordt wat grootser aangepakt. Er wordt besloten om EUR 500,00 van de beschikbare subsidie 
beschikbaar te stellen aan Vollenhove voor de organisatie van het evenement. Tijdens de 
overleggen tussen de corso’s en de organisatie van het corsocongres wordt ook Claudia 
Lassche (Penningmeester corso Vollenhove) enthousiast over een voordracht: Corso hoort 
gewoon thuis op deze lijst. In overleg met het V.V.V.V bestuur gaat zij zich hiervoor inzetten. 
 
Begin 2018 bestaat het te vormen bestuur uit Paul Bastiaansen (Voorzitter), Claudia Lassche 
(secretaris) en Miranda Eiting (Penningmeester. Karin Tornij (Bloemencorso Lichtenvoorde van 
Brinkman & Rensen Netwerk Notarissen) werkt geheel belangeloos samen met het te vormen 
bestuur aan de oprichtingsakte, de statuten en het aangeslotenen reglement. En op 26 mei 
2018 wordt in Lichtenvoorde de Corsokoepel officieel opgericht. Deze gebeurtenis vond plaats 
tijdens het corsocongres. Een initiatief van de gezamenlijke corso’s waarbij bestuurders en 
makers samenkomen om kennis en ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Overigens 
werd ook voor Lichtenvoorde EUR 500,00 beschikbaar gesteld voor de organisatie van het 
congres.  
 
Na de oprichting kon de bankrekening in orde worden gebracht. Eind juli 2018 beschikten we 
over een bankrekening en konden in boekjaar 2018 de kosten en baten van 2016-2018 worden 
afgewikkeld. 
 
Eind oktober 2018 voegden we nog twee leden toe aan het bestuur: Vicevoorzitter Herman ter 
Haar (Lichtenvoorde) en Algemeen bestuurslid Robert Oonk (Lichtenvoorde).  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Miranda Eiting 
Penningmeester Stichting Corsokoepel 
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Balans per 31 december 2018 
(in euro’s) 
 
 
 31-12-2018 
ACTIVA  
Vlottende Activa  
Liquide middelen (bank) 3.949 

   
Totaal 3.949 

  
PASSIVA  
Eigen vermogen  
Resultaat boekjaar 3.949 

  
Totaal 3.949 

   
 

Staat van Baten en Lasten over 2018 
(in euro’s) 
 
  

 2016 2017 2018  Totaal t/m 2018 

Baten (geboekt in 2018) (geboekt in 2018) (geboekt in 2018)  Boekjaar 2018 
Giften 50 50 50  150 
Subsidie 5.000    5.000 

      
Totaal Baten 5.050 50 50  5.150 

      
Lasten      
Corsocongres  500 500  1.000 
Bankkosten   24  24 
Website 42 42 43  127 
Legal fees   50  50 

      
Totaal lasten 42 542 617  1.201 

      
Saldo Baten en Lasten 5.008 -492 -567  3.949 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen - identificatiegegevens 
 

Naam Stichting Corsokoepel 
Rechtsvorm Stichting 
Statutaire Zetel Lichtenvoorde 
Nummer Kamer van Koophandel 71734953 

 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 

Wettelijke bepalingen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de 
jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Het jaarrekeningregime voor kleine 
rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon van toepassing. 
 

Algemene waarderingsgrondslag 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa 
en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur indien van toepassing , overeenkomstig 
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die 
medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 
schattingen afwijken. Voor het boekjaar 2018 zijn geen schattingen opgenomen.  
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Voorraden 
Per 31 december 2018 worden door de stichting geen voorraden aangehouden. 
 

Vorderingen 
Per 31 december 2018 stonden er geen vorderingen uit. 
 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
stichting. 
 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
Per 31 december 2018 zijn er geen kortlopende schulden. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Voor 2018 geldt dat ook de inkomsten en uitgaven van 2016 en 2017 in boekjaar 2018 zijn 
opgenomen. 
 

Winsten worden vanaf 2019 verantwoord in het jaar waarin de inkomsten zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
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