JAARVERSLAG 2020

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)
• Algemeen bestuurslid Chantal Dielis (Valkenswaard)

Het bestuur kwam in 2020 middels Skype/Teams negen keer en in Lichtenvoorde één keer bijeen voor
een bestuursvergadering en hield twee plenaire vergaderingen waar alle corso’s bij uitgenodigd waren.
Ook was er een extra bijeenkomst in februari met alle corso’s in Eemnes naar aanleiding van de
voordracht aan UNESCO.

Op het plenair overleg van oktober 2020 heeft Robert Oonk aangegeven zijn bestuursfunctie neer te
leggen. Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Belangrijke vergaderpunten
UNESCO
Als Corsokoepel streven wij er o.a. naar om de Corsocultuur erkend te krijgen als
internationaal immaterieel erfgoed. Zo blij als we waren toen we te horen kregen dat
minister Van Engelshoven de corsocultuur wilde voordragen voor de representatieve lijst
van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO. In rap tempo is er
een werkgroep gevormd, zijn er foto’s en films verzameld (en gemaakt), honderden Letters
of Consent geschreven en vele documenten ingevuld. In februari zijn wij met zijn allen bij
elkaar gekomen in Eemnes op de puntjes op de i te zetten en het complete dossier is
inmiddels ingeleverd. Als alles goed gaat, wordt de corsocultuur in december 2021 officieel
bijgeschreven.
COVID-19
Vanaf maart 2020 werd ons leven ineens gedomineerd door het virus COVID-19. Alle corso’s
kwamen ineens voor een dilemma te staan: kan ons corso wel doorgaan? Helaas bleek al snel dat
dat niet kon. Langzaamaan druppelden de afgelastingen binnen. We hebben ook veel overlegd
met elkaar over wat er nog wèl kan. We hebben
navraag gedaan bij het RIVM en dit met de
corso’s gedeeld.
Gelukkig bleken de corso’s creatief; er zijn
kunstroutes gereden, puzzels gemaakt,
corsoplaatjes uitgegeven, mozaïeken gemaakt en
nog veel meer.
Veel bloembollen/knollen zijn gewoon de grond
in gegaan en inmiddels weer coronaproof
gerooid. Corsomensen denken niet in
moeilijkheden maar in mogelijkheden. En we
leren van elkaar en hebben allemaal toch nog iets
moois kunnen doen en dit hebben we heel fijn met elkaar gedeeld op onze online plenaire
vergadering in oktober.
Werkgroep verzekeringen
Er zijn vele gesprekken gevoerd met verschillende mensen over de moeilijkheden rondom de
verzekeringen en uiteindelijk zijn er een paar duidelijke gemene delers uit naar voren gekomen.
Dankzij het KIEN worden de corso’s nu in de gelegenheid gesteld een 1op1 gesprek aan te vragen
met Bram Don (bergen ervaring met verzekeren in de evenementenbranche). Dit loopt door in
2021.
PR
De eerste nieuwsbrief was een feit. Ook is de website vernieuwd en aangevuld met het laatste
nieuws. Echter kunnen we nog wel wat hulp gebruiken in de PR-commissie…

Activiteiten
Extra plenair overleg in Eemnes inzake UNESCO
19 februari zijn we met grote getale in Eemnes samengekomen om de documenten voor de UNESCOvoordracht met elkaar door te nemen. We willen immers dat de gehele corsocultuur wordt
voorgedragen en dan moet de inbreng ook zo breed mogelijk zijn. Er werd nog wat gefilmd en vanuit
het KIEN en het ministerie werd de gang van zaken aan ons uitgelegd. Iedereen was in opperbeste
stemming!

Corsocongres
Het corsocongres 2020 zou gehouden worden in Tiel, maar is door het COVID-19 virus tot twee keer
toe afgelast. Met hoop op een einde van het virus in 2021 is deze nu verplaatst naar 5 juni 2021.
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 2020 werden hier vooral de COVID-19 moeilijkheden en ervaringen met
alternatieve activiteiten uitgewisseld. En dat alles coronaproof online!

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

