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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 
Chantil Dielis Algemeen lid Valkenswaard 
   

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 
 
Uit het jaarverslag van het secretariaat blijkt dat het bestuur 8x bijeen kwam via Skype en er 
waren twee plenaire vergaderingen. Eén van deze vergaderingen was in “De Burght”in 
Vollenhove, kosten van de vergadering werden gedragen door corso Vollenhove en door de 
individuele deelnemers. De andere vergadering was in Tiel, zaalhuur werd betaald door de 
corsokoepel, drankjes werden afgerekend door de deelnemers. 
 
Nu de corsokoepel is geformaliseerd tot een stichting hoort daar ook een eigen website bij die 
los staat van bloemencorso.eu, wat meer tot doel heeft om de erfgoedcorso’s een platform te 
geven. Om deze reden legt de stichting de URL: www.corsokoepel.nl vast. Vanaf dat moment 
beschikken de bestuursleden over een eigen e-mailadres, en worden ook e-mailadressen als 
info@corsokoepel en secretariaat@corsokoepel toegewezen aan de secretaris.  
 
Voor een serieuzere benadering van politici, belangenorganisaties, subsidieverstrekkers en 
andere relaties laat de stichting visitekaartjes drukken.   
 
Op 22 juni 2019 organiseert Stichting Bloemencorso Valkenswaard het vijfde corsocongres, een 
informatieve en gezellige dag waar de Corsokoepel zowel een inhoudelijke als financiële 
bijdrage deed. 
 
Omdat we op dit moment maar 1 sponsor hebben en geen andere subsidies ontvingen, teren 
we in 2019 in op ons eigen vermogen. Onze vaste kosten zijn niet subsidiabel en we zullen 
daarom op zoek moeten naar een manier om het corsocongres en onze andere activiteiten 
beter te financieren en onze vergaderingen gewoon vanuit de stichting kunnen bekostigen.  
 
Er worden in 2019 vooral veel activiteiten verricht die niet in de jaarrekening terug te vinden zijn 
(lees hiervoor ons jaarverslag.) Er worden verschillende werkgroepen en initiatieven gestart en 
er wordt door zowel de bestuursleden als de aangeslotenen veel lobbywerk verricht voor een 
bijschrijving op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid 
van UNESCO. Eind 2019 ontvangen we als bestuur het verlossende nieuws van het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland dat minister van Engelshoven de corsocultuur 
wil voordragen. Goed nieuws, dat we tot 29 januari 2020 voor onszelf moesten houden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Miranda Eiting 
Penningmeester Stichting Corsokoepel 
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Balans per 31 december 2019 
(in euro’s) 
 
 
 31-12-2018 
ACTIVA  
Vlottende Activa  
Liquide middelen (bank) 3.208 

   
Totaal 3.208 

  
PASSIVA  
Eigen vermogen 3.949 
Resultaat boekjaar -741 

  
Totaal 3.208 

   
 

Staat van Baten en Lasten over 2019 
(in euro’s) 
 
  
   2018  2019 

Baten    
 

 

Giften   150  100 

Subsidie   5.000  0 

      
Totaal Baten   5.150  100 

      
Lasten      
Corsocongres   1.000  500 

Website   127  103 

Bankkosten   24  99 

Printen en drukwerk    
 64 

vergaderkosten    
  55 

Secretariaat    
 20 

Legal fees   50    

      
Totaal lasten   1.201  841 

      
Saldo Baten en Lasten   3.949  -741 
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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 2019 zijn geen schattingen opgenomen.  
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Voorraden 
Per 31 december 2019 worden door de stichting geen voorraden aangehouden. 
 

Vorderingen 
Per 31 december 2019 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 2019 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 gold 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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