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1) Inleiding 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Christelijke Oranje Vereniging Sint Jansklooster voor de 

periode 2017 – 2020. 

In dit beleidsplan willen we de koers voor de komende 3 jaren trachten te beschrijven. 

 

Historie: 

Het bloemencorso van Sint Jansklooster is ontstaan uit een “optocht” van versierde wagens met 

schoolkinderen die een ronde maakten door de omgeving. De eerste optocht vond plus minus 80 

jaar geleden plaats  

Een kleine 50 jaar terug werden de eerste bloemen op de wagens verwerkt. Dit is in de loop der 

jaren uitgegroeid tot alleen maar bloemenwagens, waarbij moet worden opgemerkt dat nog steeds 

een deelnemer het verleden laat zien met de presentatie van een wagen zoals die vroeger werd 

gemaakt. 

Inmiddels is ons bloemencorso van uitgegroeid tot een van de grootste jaarlijks terugkerende 

buitenevenementen en een publiekstrekker van formaat. Naast nationale, is er ook steeds meer 

internationale erkenning, getuige de groeiende stroom bezoekers uit de gehele wereld. 

Ons bloemencorso is niet te vergelijken met ander corso’s in Nederland. Er is volledig vrije 

onderwerp keuze, met veel figuratie die de onderwerpkeuze accentueren. 

Ons bloemencorso is meer dan een show van bloemen. Muziek, zowel op de corsowagens als in 

de parade, theater en verschillende andere vormen van amusement zorgen voor een mix die ons 

corso zo speciaal maken. 

Ons bloemencorso wordt geheel gerealiseerd door vrijwilligers. Het gehele dorp en de wijde 

omgeving zijn actief bij het corso betrokken. 

Ons corso is sinds 2015 opgenomen op de lijst van immaterieel erfgoed.  

 

2) Organisatie 
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Voor de komende periode van 3 jaar is gekozen voor een bestuursstructuur waar, naast het 

dagelijks bestuur, alle commissies door twee personen worden vertegenwoordigd in het hoofd 

bestuur. Onder het hoofd bestuur rapporteren de volgende commissies: 

- Activiteiten Commissie. 

- Corso commissie. 

- PR Commissie. 

Elke commissie maakt notulen van alle vergaderingen. Deze notulen worden op de vergadering 

van het HB behandeld.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris. 

Voorzit 

3) Doelstelling 

 

De COV stelt zich ten doel, zo mogelijk jaarlijks, in Sint Jansklooster de volgende evenementen te 

organiseren: 

- In het voorjaar rond koningsdag een feestweek vol diverse activiteiten voor jong en oud; 

o In deze week vindt o.a. de presentatie van de onderwerpen van de corso wagens 

plaats. 

- Het bloemencorso op de derde vrijdag in augustus; 

o Met een corsofestival op de aansluitende zaterdag. 

- Het jeugdcorso op de derde zaterdag van september; 

o Met als afsluiting de prijsuitreiking. 

- De theaterwandeltocht op de eerste zaterdag van de herfstvakantie. 

o Tijdens de wandeltocht presenteren zich o.a. de diverse corsogroepen met theatrale 

acts. 

 

De COV tracht dit doel te bereiken door o.a. het bevorderen van de saamhorigheid en de 

gemeenschapszin van de inwoners en voormalig inwoners van ons dorp, waarbij tevens 

de integratie van nieuwe inwoners in de dorpsgemeenschap wordt gestimuleerd. 

De COV geeft mede inhoud aan dit doel door in samenwerking met de corsogroepen het 

construeren en vormgeven van corsowagens te stimuleren en te ondersteunen, met kennis en 

middelen, waarbij de creativiteit van de bevolking wordt geactiveerd en bevorderd, waardoor in 

gezamenlijkheid een cultureel hoogwaardig evenement ontstaat. 

 

4) Specifieke doelstellingen 2016 – 2021 

 

- Het financieel gezond maken en houden van de COV. 

- Het ontwikkelen van programma waaraan alle leeftijdscategorieën op een of andere manier 

kunnen deelnemen. 

- Samenwerking met basisscholen verder intensiveren, om het jeugdcorso in stand te houden 

en indien mogelijk uit te breiden en zodoende aanwas voor het bloemencorso te 

garanderen. 

- Verder ontwikkelen van de Commissie Veiligheid en Techniek als ondersteuning naar de 

bouwers en daarmee het verlagen van risico’s. 
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- Promotie t.b.v. van landelijke bekendheid /aandacht voor ons mooie bloemencorso. 

 

4) Financieel beleid 

 

In het jaar voorafgaand aan het corso wordt conform de statuten een begroting opgesteld voor de 

te verwachten operationele kosten en inkomsten. Uiteindelijk wordt bij een sluitende en/of 

positieve begroting groen licht gegeven op de ledenvergadering om het bloemencorso in zijn 

hoedanigheid te organiseren.  

De organisatie van het bloemencorso is een verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. De 

penningmeester is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het financiële gebied. 

De bij de penningmeester aangeleverde nota's zijn geaccordeerd door het desbetreffende 

bestuurslid van de commissie waarvoor de nota's bedoeld zijn. De penningmeester heeft tevens 

een controller rol in samenwerking met de bestuursleden welke aan de commissies verbonden zijn. 

Inkomsten verkrijgt de vereniging o.a. door: 

- Entreegelden; 

- Sponsoren en vrienden; 

- Subsidiegelden; 

- Verkoop advertentieruimte programmaboekje; 

- Schenkingen, erfstellingen en legaten. 

In het geval de vereniging wordt, of zal moeten worden ontbonden, zal het eventueel batig saldo 

aangewend worden voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de 

Christelijke Oranje Vereniging Sint Jansklooster. 
 


