Verslag corso congres 20 mei 2017 in Vollenhove
Het doel van dit congres is om kennis en ervaring uit te wisselen, waar een ieder in
de toekomst verder mee kan. Samenwerking is een hoofddoel van deze dag.
Aanwezig deze dag:
vertegenwoordigers van de corso’s uit Tiel, Rijnsburg, Lichtenvoorde, Beltrum,
Zundert, Sint Jansklooster, Winterswijk en Vollenhove, een afvaardiging van het
KIEN en KIEN Jeugd, meerdere ontwerpers en juryleden.
Ter afsluiting zal er een convenant getekend worden. Hierin staat het volgende:
Partijen komen overeen dat:
Elke partij zijn best doet om de cultuur te waarborgen, voor nu en de toekomst.
Elke partij streeft ernaar om informatie uit te wisselen om zodoende het beste uit de corso’s te
halen.
Elke partij doet zijn best om positief de media op te zoeken en zo meer bekendheid te krijgen.
Elke partij streeft ernaar om zich aan te sluiten bij het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland)

Het convenant is ondertekend door:
Loco Burgemeester Steenwijkerland Dhr. Dedden, Corso Vollenhove,
Corso Sint Jansklooster, Corso Zundert, Corso Lichtenvoorde,
Flowerparade Rijnsburg, Volksfeest Winterswijk, Festunique Beltrum.
Twee Belgische corso’s hebben via de mail ook hun input gegeven. Dit zijn de
corso’s van Blankenberge en Loenhout.

Na de opening hebben het KIEN en KIEN jeugd een presentatie gegeven;
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Heb je als corso nog geen werk gemaakt van opgaaf voor de lijst immaterieel erfgoed, maar wil je wel
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Meldt je dan aan bij:
erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl
De presentatie van het KIEN is als
bijlage toegevoegd aan dit verslag.
Het KIEN en KIEN jeugd hebben beide
een duidelijke uitnodiging neergelegd,
mocht je hulp nodig hebben. We
moeten er voor zorgen dat beide door
de corso’s gevonden kunnen worden.

Na de presentaties zijn we in 4 groepen de brainstormsessies in gegaan. Er konden 2 sessies per
persoon worden gevolgd. De volgende zaken zijn per brainstormsessie besproken:
Brainstormsessie Ontwerpers
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Ervaring uitwisselen is erg waardevol voor de wagenbouwgroepen.
Sommige wagenbouwgroepen hebben een eigen ontwerper/ontwerpgroep, andere vragen
een ontwerper van buitenaf.
Heeft de manier van ontwerpen aandragen invloed op het niveau (zelf kiezen of commissie)?
Het ontwerp wordt gaandeweg meer uitgewerkt en verbeterd. Dit werkt goed voor de sfeer
binnen de groep.
Als ontwerper feedback vragen van de “gewone mens”, want dat is ook het publiek tijdens
het corso.
Corsocoach – buitenstaander bijvoorbeeld van een ander corsodorp – voor het vragen van
adviezen – kan ook een ontwerper zijn – wel uitkijken dat het niet teveel hetzelfde wordt.
Bijvoorbeeld inkleuren van de ontwerpen.
Het ontwerp moet haalbaar zijn, maar ook zoveel mogelijk mensen aan het werk houden
(weglopen voorkomen).
Ontwerp je voor het publiek of voor de jury?
De keuze van het ontwerp hangt af van :
✓ degene die de wagen gaat bouwen (ervaring)
✓ intensiviteit
✓ financiën
✓ aantal bloemen
✓ keuze en ervaring materiaal
Een thema opgelegd krijgen wordt door de meesten niet echt gewaardeerd.
Samenwerken wagenbouwers en bloemcommissies kan beter.
Er is een landelijke plantlijst. Hierop staan ook alle nieuwe soorten.
Elke dahlia heeft een 4 cijferige code. Eerste cijfer is de kleur, tweede cijfer is de vorm (4
vormen), derde en vierde cijfer zijn het soort…99 is de aanduiding voor een nieuw soort.
Zijn er Trends? Ja, dat zie je aan gedroogde bloemen en gekleurde bloemen.
Als er regels zijn binnen het corso, zoekt men de grenzen wel op. Het handhaven van de
regels is voor de technische commissie en niet voor de jury!!
Maquettes- wat laat je zien op social media?- je moet mensen wel prikkelen. Je moet niet
alles weggeven.
Het publiek wil verrast worden, geef je altijd wat ze willen dan komen ze uiteindelijk niet
meer terug.
Innovatieprijs is op veel plaatsen afgeschaft. Innovatie is wel belangrijk, soms een financieel
risico. In Zundert reikt men de pluim uit.
Jeugd stimuleren door het beschikbaar stellen van materialen.
Bevolkingskrimp is in een aantal gebieden ook een probleem.
Corsoacademie -laat kinderen ontwerpen – bijvoorbeeld miniquette.
Lespakketten voor de basisschooljeugd uitwisselen (Zundert en Sint Jansklooster werken hier
al mee).

Brainstormsessie Jury
Stelling 1
Een landelijke jury heeft meerwaarde.
Wordt in brede zin niet onderschreven (ook juryleden niet). Wel onderling contact over support. En
een landelijke poule maken.
Stelling 2
Professionele achtergrond(theater/artistieke opleiding) is een must om jurylid te kunnen zijn.
Wordt niet gedragen. Een goed hobbyist is niet veel slechter.
Stelling 3
Juryleden zijn richtinggevend voor ontwerpers.
Een paar zijn het hier meer eens, maar eigen identiteit staat
voorop.
Individueel juryrapport heeft de voorkeur van de meeste
wagenbouwers boven een algemeen samenvattend
juryrapport.
Een schaduwjurylid draait mee met een jurylid. Zo kun je van
beide kanten de geschiktheid bepalen. Zij draaien dan een
jaar mee.

Brainstormsessie Subsidies/sponsoren en PR
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•
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•
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•

Het is van groot belang de gemeente betrokken te houden op alle fronten.
Er zijn verschillen tussen de gemeentes qua betrokkenheid. Het kost sommige corso’s moeite
om de aandacht van de gemeente te krijgen.
Evenwichtige sponsor pakketten.
- Wat wil de sponsor van jou?
- Wat kun je de sponsor bieden?
- Band met een sponsor kweken.
Regionale bekendheid is van groot belang.
Tip: Als je immaterieel erfgoed bent, kun BTW vrijstelling vragen bij de Belastingdienst. Soms
ook mogelijkheid om culturele Anbi status te krijgen.
Ambassadeur voor de corso’s samen laten optreden maar dan bijvoorbeeld landelijk.
Bereiken van jeugd – d.m.v. Instagram en vloggen.
Iedereen vindt deze bijeenkomst positief.

Brainstormsessie Veiligheid en verzekeringen
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Collectieve verzekering (landelijke afspraak) en standaardisatie/uniformiteit. Onderling
verschillen de polissen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.
Huidige wetgeving en regelgeving die lokaal( door de gemeente) anders wordt uitgelegd.
Misschien een discussie met elkaar, zodat gemeentes ook van elkaar kunnen leren.
De gegevens m.b.t. veiligheid en verzekeringen zullen worden uitgewisseld tussen de corso’s,
hiervoor zijn al afspraken gemaakt. Dit met name richting de gemeentes.
Tentenbouw t.b.v. opbouw van de wagens ontwikkelen zich op diverse plaatsen. Ook dit
biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van/voor kennisoverdracht.
Kennis delen ook qua veiligheid.
Gemeentes kijken veel meer naar de ontwikkelingen in Nederland. Met name bij incidenten.
Stem dit met elkaar af.

Na de lunch zijn alle aanwezigen op de foto gegaan:

Na de 2e brainstormsessie is iedereen weer naar de grote zaal gegaan voor de nabespreking. Alle
bovenstaande punten zijn samengevat en het convenant is door elk aanwezig corso getekend. Na
afloop was er nog gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een
hapje en een drankje.
Conclusie
Alle aanwezigen zijn er van overtuigd dat een corso congres als deze grote meerwaarde heeft voor
ieder corso. Alle besproken onderwerpen in de brainstormsessies krijgen een vervolg, op wat voor
manier dan ook. Wanneer we als corso’s de handen in één slaan, worden we er allemaal beter en
sterker van. Het borgen van ons immaterieel erfgoed staat bij ieder corso hoog op de agenda en
samen kunnen we dat nog beter doen. Ook internationaal zoeken we hierbij aansluiting. Loenhout en
Blankenberge konden er helaas niet bij zijn, maar lieten weten ook zeer enthousiast te zijn. Dit
congres krijgt daarom ook een vervolg en wel in 2018 bij onze corsovrienden in Lichtenvoorde. Wij
hopen iedereen daar weer te zien en de corso’s die in 2017 in Vollenhove niet aanwezig konden zijn,
hopen we daar dan alsnog te ontmoeten. Want corso maak je samen.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar input en het
mede mogelijk maken van deze leerzame en gezellige dag.
Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken / Corso Vollenhove

