JAARVERSLAG 2019

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Corsokoepel bestaat uit:
• Voorzitter Paul Bastiaansen (Zundert)
• Secretaris Claudia Lassche (Vollenhove)
• Penningmeester Miranda Eiting (Zundert)
• Vicevoorzitter Herman ter Haar (Lichtenvoorde)
• Algemeen bestuurslid Robert Oonk (Lichtenvoorde)

Het bestuur kwam in 2019 middels Skype acht keer bijeen voor een bestuursvergadering en hield twee
plenaire vergaderingen waar alle corso’s bij uitgenodigd waren.

Op het plenair overleg van 18 april 2019 is het bestuur uitgebreid:
•

Algemeen bestuurslid Chantal Dielis (Valkenswaard)

Belangrijke vergaderpunten
Werkgroep verzekeringen
Er is contact geweest met diverse partijen en er zijn diverse vraagstukken in onderzoek. Ook de
corso’s zijn verzocht om wat informatie aan te leveren waar de Corsokoepel weer mee verder kan
onderzoeken. KIEN ondersteunt dit onderzoek. Helaas is er einde 2019 nog geen concrete
uitkomst en het project loopt dan ook door in 2020.
Buma/stemra
Het blijkt dat de meeste corso’s te maken hebben met Buma/stemra. Echter zijn de
verschillen enorm. Er is uitgezocht wat er nu precies belast wordt en hoe deze gegevens
doorgegeven moeten worden.
Immaterieel Erfgoed en UNESCO
De lobby voor een internationale voordracht woedt voort. Er is een gesprek geweest met 2e
kamerlid Thierry Aartsen en ook de provinciale politiek is aangesproken in de provincies
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.
Jurypool
De jurypool is officieel van start gegaan. Er zijn diverse juryleden aangetrokken en er is in 2019 5x een
aanvraag voor 1 of meerdere juryleden geweest.
PR
Met een aantal afgevaardigden van verschillende corso’s is gebrainstormd over de te nemen stappen
op PR-gebied. De Corsokoepel zal zo veel mogelijk als spreekbuis moeten dienen voor alle corso’s.
Corso Lichtenvoorde en Corso Sint Jansklooster zijn in 2019 uitgezonden via SBS6. Het corso in
Zundert is nog op het jeugdjournaal geweest, vanwege een ontwerp dat door kinderen was gemaakt.
Dit is mooie aandacht voor de corsotraditie geweest.
Er is ook contact geweest met het Nederlands bureau voor Toerisme.
Eind 2019 is er een officiele PR-commissie opgericht en zal er worden gewerkt aan de ontwikkeling
van een nieuwsbrief en social media. Ook wordt de website onderhanden genomen.
Good Practice
Naast het Netwerk en Inventaris, is er nu ook een Register van Inspirerende
Voorbeelden van Borging. De Corsokoepel is in november 2019 toegevoegd aan
dit register.
Wij raden alle corso’s, die nog niet op de Inventaris staan, zich in ieder geval aan
te melden in het Netwerk. Dit is geheel zonder verplichtingen.
Spreekbeurtmateriaal
De corso’s krijgen regelmatig verzoeken voor spreekbeurtmateriaal. Er is een werkgroep opgericht
welke spreekbeurtmateriaal gaat verzamelen/maken van allerlei corso’s en zo de corsotraditie als
geheel kan laten zien. Er zou eigenlijk een boek moeten zijn over de Nederlandse corsotraditie.
Raad van Aangeslotenen en huishoudelijk reglement
Om duidelijk de doelstellingen van de Corsokoepel te onderstrepen en de corso’s duidelijkheid te
geven over de werkzaamheden van de Corsokoepel en de zeggenschap die de corso’s hebben aan te
geven, zijn er in 2019 de definitieve versies uitgebracht van de Raad van Aangeslotenen en het
Huishoudelijk Reglement. Eind 2019 zijn de volgende corso’s officieel aangeslotene (document
ondertekend ingeleverd bij de secretaris): Lichtenvoorde, Vollenhove, Zundert, Tiel, Varsseveld,
Rekken, Sint Jansklooster, Winterswijk, Voorthuizen, Rijnsburg, Winkel, Roden, Roelofarendsveen,
Valkenswaard en Leersum.

Onderzoek btw
Dankzij tweede kamerlid Thierry Aartsen is het btw-tarief voor lage cultuur weer besproken in de
Kamer en in de media. Er is door de Corsokoepel een klein onderzoek gedaan bij de aangeslotenen om
inzicht te krijgen in hoe de btw bij de corso’s is geregeld. Het blijkt enorm te verschillen per corso, dus
hier kunnen we voorlopig nog niets mee.

Activiteiten
Corsocongres
Het corsocongres 2019 werd gehouden in Valkenswaard. Op deze informatieve en gezellige dag
kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
Korte toespraken van de burgemeester van de Gemeente Valkenswaard Anton Ederveen en voorzitter
van de Corsokoepel Paul Bastiaansen.
1. Presentatie Paul Feld (theatermaker en artistiek leider): “Een
levende traditie in permanente ontwikkeling is duurzaam”.
2. Presentatie Frank van Lierop (Brabantse dag) en Robert Claassen:
“Visieontwikkeling essentieel voor positionering evenement”
3. Humoristiche afsluiting door Berry Knapen.

Plenair overleg
2 x per jaar is er een plenair overleg waarin de Corsokoepel vertelt wat ze doet en vraagt om input en
advies vanuit de corso’s. In 2019 werden hier ook nog diverse stellingen met elkaar besproken en
corso-ervaringen uitgewisseld.

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

Claudia Lassche – Secretaris

Mooiste corsocreatie 2019 volgens de stemmers van Corsonetwerk:

