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INLEIDING 

Dit jaarplan van Varend Corso Westland 2019 is onderdeel van het door het bestuur in 2015 

goedgekeurde meerjaren beleidsplan. Het meerjaren beleidsplan beslaat de periode 2015-2020 

en heeft de titel meegekregen “Energiek vooruit” en geeft aan, waar het Varend Corso Westland 

in de komende jaren naar toe wil groeien. 

 

“Een regionaal evenement met een bovenregionale uitstraling en een landelijke bekendheid”,  

dat is wat we binnen een aantal jaren willen bereiken. Ons publiek is de allerbelangrijkste 

doelgroep, dat we met de varende product presentatie, via streekpromotie deelgenoot willen 

maken van een bijzondere streek met bijzondere prestaties. Een gebied met unieke 

tuinbouwproducten en een samenleving met een samenhorigheid die zijn weerga niet kent. 

 

Dit alles passend binnen de (regionale) plannen van de gemeente Westland en het bedrijfsleven 

in het Westland. Door middel van de regionale- en in het bijzonder de landelijke- pers willen we 

het Westland als streek belichten en promoten! De missie van het Varend Corso Westland blijft 

dan ook als volgt te verwoorden: 

 

De Westlandse regio en haar producten promoten, waarbij glastuinbouw (product) een 

prominente, maar zeker niet de enige rol speelt. 

 

Terugkijkend op de editie 2018 met het  thema ”Helemaal Hollands!”, kunnen wederom spreken 

van een groot succes. 2018 was een bijzonder “Hollands” jaar! Mede dankzij het goede weer en 

de landelijke aandacht van zowel de schrijvende pers als van de televisie, kunnen we constateren 

dat er meer en meer publiek naar het Varend Corso Westland komt kijken. Met een groei naar 

ruim 550.000 toeschouwers in 2018 dat het record van 2017 verbrak, zijn wij heel tevreden, 

maar in de overtuiging dat er nog meer publiek van dit unieke schouwspel kan genieten, leggen 

we elk jaar de lat weer ietsje hoger! 

 

Publiek boeien en binden is een meerjarenplan; 21 jaar lang is er geïnvesteerd in de kwaliteit van 

het corso. Met onder andere de dorpskernen, die corsoboten op het water brengen die het publiek 

verrassen en verwonderen. Daarom zijn we blij met deze deelnemersgroep en hoewel nog niet 

alle dorpskernen meedoen, waar we wel naar streven, zien we dat er een toenemende 

kwaliteitsslag door de deelnemende dorpskernen gemaakt wordt. Met alle (materiële) sponsors 

en subsidiegevers is het financiële draagvlak van het corso binnen onze regio voldoende. Evenals 

in 2017 was er ook in 2018 geen enkele organisatie als Hoofdsponsor aan het corso verbonden en 

moest er ingeteerd worden op het eigen vermogen. In dit jaar hebben we  voor het zevende jaar 

gecollecteerd onder het publiek onder het motto “Een Duit voor een Schuit” met een mooi 

resultaat, hier gaan we zeker mee door. Het publiek was daardoor ook in 2018 onze grootste 

sponsor.  
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KINDERCORSO 

Het KinderCorso is na vijf jaar niet meer weg te denken en inmiddels een begrip onder het 

publiek. Het blijft dan ook een vast onderdeel van de stoet. Waarbij we dit jaar met een nieuwe 

begeleiding van het KinderCorso team van start gaan. De kinderbootjes worden per 2 of 3 

gesleept door een ervaren schipper met sleper en met een volwassen begeleider aan boord wordt 

de veiligheid van de kinderen maximaal gewaarborgd.  

 

ORGANISATIE 

Een belangrijk punt van aandacht blijft de eigen organisatie. Een varend corso van deze omvang 

met deze publieke belangstelling vraagt een professionele organisatie. Verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd. Binnen een eigen deelbegroting en werkwijze, organiseren de 

werkgroepen onder leiding van hun voorzitter de activiteiten waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

Hierbij is het bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van 

de werkgroepen Algemene Zaken, Opening, Sponsoring, Creativiteit, PR & Communicatie en 

Organisatie & Schippers eindverantwoordelijk voor de invulling en het verloop van dit grote 

publieksevenement. 

Dankzij  de inzet van alle vrijwillig werkende bestuur- en werkgroepleden kan er op verantwoorde 

wijze een evenement van dergelijke omvang georganiseerd worden. Natuurlijk wordt daarbij 

nauw samengewerkt met Politie, Hoogheemraadschap en (semi)overheid en met vrijwilligers 

organisaties zoals EHBO en de Reddingsbrigade. Om te kunnen blijven voldoende aan de behoefte 

van bezoekers starten wij 2019 met een brainstormsessie met deelnemers vanuit diverse 

werkgroepen binnen het Varend Corso. Afgelopen jaar hebben wij al diverse innovaties laten zien, 

maar het blijft belangrijk ons te blijven ontwikkelen. Wij promoten tenslotte het product van de 

meeste innovatieve sector in Nederland.  

 

SPONSORING EN SUBSIDIËRING 

Varend Corso Westland kan niet bestaan zonder financiële ondersteuning. Het evenement is 

immers gratis toegankelijk. Keuzes zijn er door het bestuur gemaakt om nog meer in kwaliteit te 

investeren. Reden genoeg voor de “werkgroep Sponsoring” om voor 2019 wederom alles op alles 

te zetten om het corso op gezonde financiële basis te laten varen. 

In 2019 zal met name ingezet worden op organisaties die 1000 euro bij willen dragen. Daartoe is 

in 2018 een “Club van 1000” in het leven geroepen, die inmiddels zo'n 40 leden kent. Daarnaast 

is er de onmisbare grote groep materiële sponsors, die een belangrijke ondersteuning leveren 

voor het slagen van het corso. 

 

Subsidietoezeggingen voor 2019 worden verwacht of zijn al ontvangen van de gemeenten 

Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Delft, evenals van Fonds Westland, Stichting Loswal “De 

Bonnen”, Gemeente Rijswijk, Fonds 1818 en Fonds Schiedam/Vlaardingen e.o. Daarnaast wordt 

er elk jaar een aanzienlijk bedrag tegemoet worden gezien van de BedrijfsVrienden van het 

Varend Corso. 
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DRAAGVLAK EN POPULARITEIT 

Onder het publiek aan de waterkant heerst een groot enthousiasme, zoals ook wel blijkt uit de 

toenemende opbrengsten van de actie “Duit voor een Schuit”. In 2016 is echter een 

beleidswijziging doorgevoerd ten aanzien van de officiële opening en de genodigden daarvoor. In 

2018 is dit beleid voortgezet. Voor het derde achtereenvolgende jaar  werd de officiële opening 

niet bij de thuishaven op TPW te Honselersdijk georganiseerd, maar bij De Tuinderij te De Lier. 

Zowel de nieuwe locatie als de nieuwe gasten voldeden uitstekend aan de verwachtingen van het 

bestuur. De officiële opening zal dan ook in de toekomst gebruikt blijven worden als 

netwerkbijeenkomst voor relevante partijen uit de sector. Uit enthousiaste reacties van gasten is 

ook wel gebleken dat dit het zakelijk draagvlak onder het corso vergroot. Het streven is om 

organisaties het varend corso te beschouwen als (vast) onderdeel van hun marketingstrategie. In 

2019 zal deze nieuwe koers dan ook worden doorgezet. 

 

THEMA 2019 “WOW” 

Op 2, 3 en 4 augustus 2019 vaart voor de tweeëntwintigste keer het Varend Corso Westland uit. 

Het brede thema “WOW” is afgestemd op brede keuzemogelijkheden qua titels voor de 

deelnemers. Een thema dat authentiek is en waar een scala aan titels voor de corsoboten te 

bedenken is. Het jaarlijkse thema is voor de organisatie en voor de deelnemers belangrijk; 

hiermee kunnen we het corso vernieuwen en de deelnemers inspireren om het corso boeiend en 

verrassend te maken.  

 

Ten opzichte van voorgaande jaren was het deelnemersveld in 2018 iets gegroeid. Ook in 2019 

zal het bestuur een actief wervingsbeleid gaan voeren om opnieuw een volwaardig 

deelnemersveld te kunnen presenteren. Hierbij geldt een minimum van 40 genummerde boten, 

zodat er circa 1 uur topamusement op het water geboden kan worden. 

 

De samenstelling van het corso moet het publiek vanaf de eerste tot en met de laatste boot 

verrassen, verwonderen en boeien. Bloemen, planten, groenten fruit en zaden, dit alles 

opgemaakt op boten binnen de mogelijkheden die het water met al zijn bruggen en versmallingen 

biedt. Techniek is ook niet meer weg te denken binnen het arrangement. Verrassend zijn dan ook 

de effecten op het moment dat een corsoboot een brug passeert. Alles moet dan teruggebracht 

worden binnen de kaders die een goede doorgang waarborgt. 

 

Circa 40 genummerde vaartuigen vormen samen met de ondersteunende vaartuigen het Varend 

Corso Westland. Een belangrijke rol is weggelegd voor de corsoboten, die het thema uitbeelden. 

Hier spelen de commerciële en de niet-commerciële deelnemers een belangrijke rol. Maar ook de 

traditionele zeilende Westlanders mogen niet ontbreken! 

Daarnaast vormen kleine vaartuigen en sloepen  een onderdeel van het corso. Aangevuld met het 

KinderCorso, muziekboten en ondersteunende boten (slepers, EHBO/Reddingsbrigade, technische 

dienst, politie en het Hoogheemraadschap van Delfland) maken zij de stoet compleet. 
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ROUTE EN TIJDEN 

In de jaren 2011 tot en met 2015 heeft de stoet noodgedwongen een alternatieve route moeten 

varen dan de jaren daarvoor.  Er kon niet door Delft heen gevaren worden; er werd dus gekeerd 

in het centrum van Delft in de haven De Kolk. Vanaf 2016 kon er weer door Delft heen gevaren 

worden omdat het nieuwe spoor en station gereed was. Daardoor was de Buitenwatersloot weer 

doorgankelijk en kon het vertrouwde rondje worden gevaren. Ook in 2019 zal daar zeker gebruik 

van worden gemaakt, alhoewel de definitieve route nog niet bekend is. Er hebben zich nieuwe 

mogelijkheden aangediend en wellicht zet het corso ook op dit gebied een geheel nieuwe koers 

in. Het laatste kwartaal van 2018 zal gebruikt worden om eerdere studies die naar andere routes 

zijn gedaan, verder te verdiepen en op haalbaarheid te toetsen. 

 

ACTIVITEITEN LANGS DE ROUTE 

Als organisatie van het Varend Corso Westland zien we het eerste weekend van augustus steeds 

meer activiteiten georganiseerd worden in het kader van de streekpromotie. Tijdens het Varend 

Corso Westland kunnen en willen we als organisatie steeds nadrukkelijker de streek en het 

product promoten. Vooraf, tijdens en na het corso zien we al veel activiteiten, georganiseerd door 

derden, langs de route zoals buurtfeesten, meezingfestivals, dorpsfeesten, familiefeesten, 

muziekoptredens, bijeenkomsten van zorginstellingen etc. 

Dit alles leidt tot één grote happening, waarbij “Het Varend Corso Westland” als grote 

publiekstrekker de streek en haar producten op de Nederlandse kaart zet. 

 

DEELNEMERS 

Ook voor het komende jaar zijn er weer twee categorieën deelnemers; commerciële en niet- 

commerciële deelnemers. De eerste groep bestaat uit bedrijven en organisaties die op 

commerciële basis opereren; de tweede groep uit verenigingen en non-profitorganisaties zoals 

dorpskernen, (buurt) verenigingen, sportclubs en overige. Teneinde de drempel voor niet-

commerciële deelnemers uit het Westland te verlagen, ontvangt deze groep een startsubsidie van 

het Fonds Westland. Voor de deelnemers uit de gemeente Midden-Delfland komt deze subsidie 

van het Fonds 1818.  Deelnemers maken gebruik van een object (bijv. een surfplank) achter de 

boot als uniforme commerciële informatiedrager waarop het logo of naam van de deelnemer 

wordt gecommuniceerd. 

 

BEDRIJFSVRIENDEN EN DE ‘CLUB VAN 1000’ 

‘De BedrijfsVrienden’ en ‘de club van 1000’ vormen een belangrijke steunpilaar onder het Varend 

Corso Westland. Dankzij hun jaarlijkse bijdrage én die van de Particuliere vrienden, maken zij 

diverse activiteiten binnen het corso mogelijk.  In het kader van “vele kleintjes maken een grote”, 

zijn ‘de BedrijfsVrienden’ en ‘de club van 1000’ van het Varend Corso Westland gezamenlijk één 

van de grotere sponsors van dit evenement geworden.  
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DEELNAME 

Een corsodeelnemer dient zich al vanaf aanmelding te realiseren, dat een corsoboot een uniek 

samenspel is tussen arrangeur, boot, schipper, decor, spel, kleding en muziek. Op elke boot 

wordt immers een spel gespeeld door acteurs/figuranten, die hun rol spelen voor een snel 

wisselend publiek. Dat vereist al in een vroeg stadium regie. Ook voor 2019 zal dit onderdeel van 

het corso versterkt aandacht krijgen. Bovendien brengt het werken met steeds meer technische 

apparatuur aan boord met zich mee dat er extra aandacht wordt besteed aan de techniek. 

Daarnaast voegen wij dit jaar graag een uitgebreidere groep jeugdige deelnemers toe. Hiervoor 

zal extra contact gelegd worden met scholen om deze doelgroep te bereiken. Zij zijn tenslotte de 

toekomst van het Varend Corso!  

 

JURERING 

Een vakjury  zal de boten beoordelen op vooral het productarrangement, maar ook het geheel 

van decor, de kostumering en de uitwerking van het thema. Daarnaast is een figuratiejury actief 

die specifiek het acteerwerk beoordeeld. De deelnemers ontvangen na afloop – uiterlijk eind 

september-  een volledig  juryrapport. De prijsuitreiking voor de productarrangementen zal 

zaterdagavond plaatsvinden tijdens de bijeenkomst voor opvarenden te Honselersdijk. Op 

vrijdagavond zijn dan al  in Maasland de KinderCorsoprijzen uitgereikt. Op zondagavond worden 

de figuranten prijzen, de Johan Huisman Bindersprijs én de Publieksprijs uitgereikt tijdens de 

afterparty.   

 

PUBLIC RELATIONS 

Het “Varend Corso Westland” geniet grote bekendheid en waardering binnen de gemeente 

Westland, Midden Delfland, Maassluis, Vlaardingen en Delft en een groeiend gebied daar omheen. 

Ook in de regio Haaglanden en in het Rijnmondgebied neemt die bekendheid steeds verder toe. 

Met behulp van de regionale pers en onze sponsors willen we in 2019 die bekendheid nog verder 

vergroten. 

 

Naast de regionale pers is de landelijke pers, zowel schrijvend als visueel, heel belangrijk voor 

het imago van het corso en de publieke belangstelling.  

Naast free-publicity en persactiviteiten worden er nieuwsbrieven, folders, posters, een website, 

promotiemateriaal, reclamespotjes op radio en tv en een corsokrant verzorgd. Zoveel mogelijk 

worden sponsors en subsidiegevers hierin genoemd.  

 

Van de werkgroep PR & Communicatie zal veel gevraagd worden om het aantal van ruim 550.000 

bezoekers te evenaren of zelfs te overtreffen. Uiteraard worden alle inspanningen  extra beloond 

als de weersomstandigheden meewerken. Het succes van een buitenevenement als “Het Varend 

Corso Westland” is hier immers mede van afhankelijk. 
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Om dit succes van voorgaande jaren te blijven evenaren zullen wij ook de samenwerking blijven 

zoeken met partijen als Bezoek Westland, maar ook soortgelijke evenement zoals ‘Kom in de Kas’ 

en de ‘Zomerbloemententoonstelling’. 

 

Ieder jaar werken we als corso mee aan de landelijke evenementenladder. Dit betekent dat het 

aantal bezoekers, pr-uitingen en de bereikte media worden “gewogen”  hetgeen resulteert in een 

plaats in de top 100 van Nederlandse evenementen. Op het moment van schrijven van dit 

jaarplan is nog niet bekend welke plaats we in 2018 hebben veroverd.  

 

Ook  voor 2019 mag de wens uitgesproken worden dat er weer een succesvolle 

Openingsbijeenkomst zal plaatsvinden. Daarnaast zijn er tal van activiteiten om en langs de 

route, die variëren van familiebarbecue`s, fietstochten langs de route tot rondvaarten  etc. 

Activiteiten die het corsobestuur van harte toejuicht, om zo gezamenlijk een corsofeest te 

beleven. 

 

Met het thema “WOW” zijn er ruimschoots ingrediënten om een schitterend 22ste corso te laten 

varen. Wij kijken uit naar de presentaties van alle deelnemers!  


