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Bestuur 
 
De Stichting Corsokoepel is officieel opgericht tijdens het corsocongres in Lichtenvoorde op 26 mei 
2018. De samenwerking tussen de corso’s op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bestaat 
echter al veel langer. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Corsokoepel bestaat uit:  

• Voorzitter Paul Bastiaansen (Zundert) 

• Secretaris Claudia Lassche (Vollenhove) 

• Penningmeester Miranda Eiting (Zundert) 
 
Onder groot applaus van alle aanwezigen van het 
corsocongres werd de samenwerking nu officieel. 
 
Het bestuur kwam in 2018 middels Skype vier keer bijeen voor een bestuursvergadering en hield twee 
plenaire vergaderingen waar alle corso’s bij uitgenodigd waren. 
 
 
Op het plenair overleg van 29 oktober 2018 is het bestuur uitgebreid: 
 

• Vicevoorzitter Herman ter Haar (Lichtenvoorde) 

• Algemeen bestuurslid Robert Oonk (Lichtenvoorde) 
 
 

Reden van oprichting 
 

De Corsokoepel is een samenwerkingsverband en spreekbuis van alle Nederlandse bloemen- en 
fruitscorso’s, in totaal zo’n dertig verspreid over het hele land. 

 
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. 

 



Belangrijke vergaderpunten 
 

Corsocongres 
Na eerdere corsocongressen in Zundert, Vollenhove en Lichtenvoorde, wordt 
besloten dit als vaste activiteit jaarlijks te (laten) organiseren. Tijdens een 
corsocongres wordt veel kennis uitgewisseld tussen zowel besturen van 
corso’s als wagenbouwers. Ook word ter gezocht naar contact met de 
buitenlandse corso’s in België en Duitsland. 

 
Werkgroep verzekeringen 
Er is een werkgroep in het leven geroepen om eens duidelijk te krijgen wat er nu precies voor een 
corso verzekerd moet zijn en wat niet. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn (zowel bij besturen als 
bij wagenbouwers), terwijl de premies stijgen en het steeds moeilijker wordt om een corso te 
verzekeren. Dit is best een flinke klus en zal naar verwachting niet heel snel klaar zijn. 

 
Contact met het KIEN 
De corso’s die reeds op de Nederlandse Inventaris van het Immaterieel Erfgoed staan, 
weten hoe waardevol de contacten met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland zijn. Wij houden nauw contact met de medewerkers van KIEN en kunnen 
gebruik maken van hun expertise. Ook hebben zijn een presentatie verzorgd op het plenair 
overleg. 

 
Immaterieel Erfgoed en UNESCO 
De derde doelstelling van de corsokoepel kan alleen bereikt worden met politieke steun, dus de 
politieke lobby wordt opgestart. 

 
Jurypool 
Tijdens de corsocongressen werd het duidelijk dat er behoefte was aan een jurypool. We hebben alle 
aanwezige corsobesturen gevraagd naar goede juryleden en een aanvraagformulier ontworpen om 
juryleden aan te vragen. Zo kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen. 

 
PR 
Om de Corsokoepel wat meer bekendheid te geven, zijn we gestart met een website. Deze is nog 
volop in ontwikkeling. 

 

Contacten met Carnavals-“koepel” 
Zoals de corso’s onderling van elkaar kunnen leren, kunnen ook de koepels van elkaar leren en dus 
is er een afspraak gemaakt met de Carnavalsfederatie. Corso en carnaval hebben meer met elkaar 
gemeen dan men zou denken. Dit was een leerzame avond en levert wellicht nog een aantal 
samenwerkingen op. 

 
Good Practice 
Naast het molenaarsambacht vinden wij de Corsokoepel ook een goed voorbeeld 
van samenwerking en wij gaan ons dan ook inzetten om ook als Good Practice 
binnen het KIEN te worden beschouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activiteiten 
Corsocongres 
Het corsocongres 2018 werd gehouden in Lichtenvoorde. Op deze informatieve en gezellige dag 
kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
Korte toespraken van de burgemeester van de Gemeente Lichtenvoorde Annette Bronsvoort, 
voorzitter van de Corsokoepel Paul Bastiaansen en erfgoedadviseur van het KIEN Pieter 
van Rooij. 
-Workshop 1: Samenwerking met de gemeente 
-Workshop 2: Boeien en binden van je publiek 
-Workshop 3: Social Media bij grote evenementen 
-Workshop 4: Zonder jeugd geen toekomst 
Op het congres werd de samenwerking bevestigd tussen 16 corso’s: Lichtenvoorde, 
Zundert,     Vollenhove, Sint Jansklooster, Beltrum, Loenhout (BE), Rekken, Varsseveld, 
Legden (DLD), Valkenswaard, Tiel, Voorthuizen, Winterswijk, Winkel, Aalten en Belt-Schutsloot. 

 
 
 
 

Zoals u ziet: de agenda punten waren zeer divers en de opkomst en input van de verschillende corso’s 
was geweldig. Kortom: een inspirerend jaar voor alle corso’s! 

 
 

Claudia Lassche – Secretaris 
 
 
 
 
 
 
Mooiste corsocreatie 2018 volgens de stemmers van Corsonetwerk: 

 


