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CORSODAGEN 2018 

De eenentwintigste editie van het Varend Corso Westland, onder het thema ‘Helemaal Hollands!’, 

was het warmste Varend Corso in de afgelopen jaren. Maar ondanks dat wisten de arrangeurs de 

boten goed te onderhouden en voer er drie dagen lang een schitterend Varend Corso door de 

wateren. 

 

Na de zeer succesvolle edities van de afgelopen jaren bleek in 2018 het niveau van de 

inzendingen hoger dan ooit tevoren. Zowel van de commerciële- als van de niet- commerciële 

deelnemers was elke inzending het  bekijken en beluisteren meer dan waard. ‘Mindere’ boten 

waren er nagenoeg niet. Er voeren dit jaar zelfs weer meer deelnemers mee dan het voorgaande 

jaar. Onder het thema ‘Helemaal Hollands!’ had de werkgroep Creativiteit een aantal sub- 

thema’s uitgewerkt waarbinnen de deelnemers vrij waren om zelf een titel te bedenken. 

Deze titel werd eerst voorgelegd aan de werkgroep Creativiteit en aan de artistiek coördinator, 

nagenoeg alle titels werden goedgekeurd.  

 

De titels waren door de arrangeurs origineel en professioneel uitgewerkt, waarbij techniek en 

figuratie een belangrijke plaats innamen.   

De jarenlange inspanningen om ook de schippers onderdeel van het arrangement te laten zijn, 

wierpen hun vruchten af. De meeste schippers waren passend bij het arrangement gekleed. Voor 

zover schippers qua kleding buiten de boot vielen, loste de corso-organisatie dit op door hen een 

neutraal zwart shirt beschikbaar te stellen.  

In navolging van 2016 en 2017 werd ook in 2018 weer de oorspronkelijke route gevaren. Deze 

route staat nog goed in het collectieve geheugen van het publiek gegrift. Dit jaar overtroffen de 

bezoekersaantallen opnieuw de verwachtingen. Mogelijk door het mooie weer dit jaar. Op vrijdag 

waren de bezoekersaantallen ‘normaal’ terwijl op zaterdag en zondag de route drukker bezocht 

was dan ooit. Waar in Delft vorige jaren nog rustige stukken waren stond de gehele route in Delft 

vol en ook de Westlandse graskanten waren voller dan ooit. 

 

De weersomstandigheden waren prachtig, met vooral op vrijdag een extreem hete dag. Een 

uitdaging voor de arrangeurs om de arrangementen het gehele weekend te laten stralen. Zij 

waren dan ook op zaterdag- en zondagochtend voor dag en dauw aan de slag om decoratie te 

vervangen of te herstellen.  

 

Door het mooie weer waren er weinig problemen met wind en voer de stoet dan ook gelijkmatig. 

Het bijzondere in de stoet dit jaar was dat er een zelfstandig varend vaartuig deelnam. Dit 

vaartuig was opgebouwd drijvende materialen en werd voorzien van een motor zodat deze niet 

gesleept hoefde te worden. Hierdoor ontstond er een heel nieuw type deelname aan het Varend 

Corso. Een innovatie die wij van harte toejuichen. Daarnaast was er dit jaar een vaartuig op 

zonne-energie wat gemaakt en bestuurd werd door scholieren. Ook dit soort ontwikkelen dragen 

bij aan het innoveren van het Varend Corso. 
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CORSO ORGANISATIE 

De organisatie van het Varend Corso ligt in handen van het algemeen bestuur, dat bestaat uit een 

voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met de 4 voorzitters van de resp. 

werkgroepen: Creativiteit, Sponsoring, Organisatie & Schippers en PR & Communicatie, Algemene 

Zaken & Walactiviteiten en Opening (enkele bestuursleden zijn voorzitter van meerdere 

werkgroepen). Het bestuur telde hiermee 7 personen. Het 7-koppige bestuur organiseerde voor 

de eerste keer in deze setting een uitstekend corso, daarbij ondersteund door een artistiek 

coördinator en bestuurssecretariaat.  

 

In oktober 2017 is het aparte driewekelijkse vergaderen door het Dagelijks Bestuur afgeschaft en 

werd er uitsluitend nog maandelijks met het voltallige bestuur vergaderd. Dit is goed bevallen, 

alhoewel daardoor wat vaker overleg in klein comité plaats heeft gevonden door met name de 

nieuwe werkgroep Opening. Deze vorm van overleg is ook 2018 voortgezet. 

 

Daarnaast vergaderen de verschillende werkgroepen regelmatig, waarbij veel zaken ter 

voorbereiding op de algemene bestuursvergaderingen werden besproken. Belangrijk uitgangspunt 

binnen het corso blijft om het corso op vrijwillige basis, maar toch professionele wijze te 

organiseren. 
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CORSOJAAR 2018 

 

NIEUW THEMA 

In oktober 2017 werd de pers, overige media en de sponsors en subsidiegevers door middel van 

een persbericht en de digitale nieuwsbrief geïnformeerd over het thema voor 2018:  

‘Helemaal Hollands!’ 

SCHIPPERS 

De corso-organisatie was en is zich er terdege van bewust dat het corso vaart bij gratie van de 

meewerkende schippers. Zij stellen immers hun vaartuig én mankracht beschikbaar en vormen 

daarmee letterlijk de kurk waarop het corso drijft.  

Eind oktober werd dan ook, zoals gebruikelijk, de evaluatiebijeenkomst voor de schippers 

georganiseerd in de kantine van sportvereniging Verburch te Poeldijk. Tijdens deze avond werd 

teruggeblikt op de recente corsodagen en zaken ter verbetering door de schippers naar voren 

gebracht. De schippers konden al weer inschrijven voor het volgende corso en van die 

gelegenheid werd ook volop gebruik gemaakt.  

De tweede schippersbijeenkomst werd georganiseerd in juni, waarbij de schippers de laatste, 

praktische informatie met betrekking tot de corso- dagen ontvingen.  

Alhoewel TPW te Honselersdijk gewoon als thuisbasis bleef fungeren, werd de officiële opening 

evenals vorig jaar op een andere locatie georganiseerd. Tijdens de schippersavond in juni was er 

ook weer een delegatie van Shell aanwezig, voor het vierde jaar sponsor van de bijzondere en 

zeer schone brandstof GTL. 

Van deze brandstof stelde Shell weer 3000 liter beschikbaar. Ook voor boten die geen 

dieselmotor hadden werd reguliere brandstof geregeld. Shell is hiermee een belangrijke materieel 

sponsor binnen het corso en valt met deze bijdrage in de categorie ‘activiteitensponsors’.  

Voor de tweede keer dit werd ook dit jaar de ‘Beste Schipper van het corso’ gekozen. Deze 

eretitel werd tijdens de evaluatie met de schippers in oktober aan de beste schipper van 2018 

toebedeeld.  

 

JAARPLAN 

Het dagelijks bestuur spande zich in de maand november in om op tijd het jaarplan voor 2018 te 

schrijven. Leidend was daarbij het meerjarenplan 2015-2020, door het bestuur vastgesteld in 

2014. In het jaarplan wordt in grote lijnen een schets gegeven van alle onderdelen en aspecten 

van het Varend Corso Westland.  Een leidraad voor de eigen organisatie, waarmee tevens een 

impressie gegeven kan worden van het geplande verloop van het corsojaar aan derden. Een 

belangrijke wijziging uit 2015, te weten een soepeler beleid ten aanzien van reclame(uitingen) op 

de boten, werd ook dit jaar in de praktijk meer uitgenut. De reclame uiting moet wel passen in 

het arrangement. 
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STARTBIJEENKOMST 

Na de publicatie van het thema in oktober, werd het thema en de verdere uitwerking 

gepresenteerd tijdens de jaarlijkse startbijeenkomst in januari. Deze vond plaats bij Tomatoworld 

te Honselersdijk en kende een goede opkomst. Genodigden voor deze bijeenkomst waren 

(potentiële) deelnemers, arrangeurs, pers en werkgroepleden. De opkomst was goed, maar na 

afloop bleken er minder deelnemers ingeschreven te hebben dan gebruikelijk. Binnen de gehele 

organisatie is in de maanden daarna hard gewerkt aan het werven van deelnemers, om toch tot 

een volwaardig corso te komen. Dankzij een, spectaculaire Openingsboot van gemeente 

Vlaardingen, door een volwaardig zelfstandig varende deelnemer ‘het kissie’ en weer vele 

enthousiaste deelnemers waaronder de Westlandse kernen, kwam er op 4 augustus weer een 

volwaardige corsostoet in de vaart. Een belangrijke rol was ook weggelegd voor het kindercorso, 

zoals gewoonlijk georganiseerd door de speciale subgroep van de werkgroep Creativiteit; het 

KinderCorsoteam. De kwaliteit van de kinderboten bleek weer hoger dan de jaren ervoor. Dit jaar 

voeren er 7 kinderbootjes mee, een afname met 1 bootje ten opzichte van het jaar ervoor. Dit 

jaar namen wij afscheid van de begeleiding van het KinderCorso, die zich de afgelopen jaren vol 

enthousiasme hebben ingezet om het Kindercorso tot een succes te maken! Gelukkig staan er al 

weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers klaar om deze taak op zich te nemen. 

Voor de categorie Jeugdboten hadden zich dit jaar gelukkig weer meerdere deelnemers 

opgegeven, een groei ten opzichte van 2017. Als Varend Corso vinden wij het belangrijk ook de 

jeugd te blijven betrekken, zij zijn de toekomst. 

 

De titel die door de deelnemers werd bedacht voor hun boot én het daarbij behorende ontwerp 

werd tijdens de eerste ontwerpbesprekingen voorgelegd aan leden van de werkgroep Creativiteit 

en de artistiek coördinator. 

 

SPONSOREN EN SUBSIDIEGEVERS 

De Tuinderij, een unieke feestlocatie in De Lier, heeft zich eind 2015 als sponsor gemeld en bleek 

bereid haar accommodatie beschikbaar te willen stellen voor de officiële opening van het corso. In 

2016 vond dit voor het eerst – en met succes-  plaats; reden om dit in 2017 en 2018 te herhalen.  

Reguliere sponsors Groot Westland, Westland Infra en Royal FloraHolland droegen ook in 

belangrijke mate bij aan de financiële fundatie van het corso. Wat betreft de catering hadden zich 

twee nieuwe sponsoren gemeld. De snackpakketten werden geheel verzorgd door AH Westland - 

Delfland en alle maaltijden werden verzorgd door Koppert Cress, die hiervan een groot deel 

omzette in sponsoring. Een belangrijke ondersteuning, die wij graag gecontinueerd zien worden. 

 

De subsidiegevers in de vorm van gemeenten Delft, Maassluis, Vlaardingen, Rijswijk, Midden 

Delfland en Westland stelden een substantieel bedrag beschikbaar. Gemeente Vlaardingen keerde 

na 4 jaar terug als subsidiegever van het corso. Subsidies of garantstellingen werden toegezegd 

door stichting Loswal de Bonnen, Fonds Westland, Stimuflori, Fonds Schiedam-Vlaardingen en de 

BedrijfsVrienden van het Varend Corso. De activiteiten sponsors bestonden uit Aveq, Shell en 
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Zuidkoop.  Dit laatste bedrijf sponsorde een deel van de uren van artistiek coördinator Hans 

Hoogerwerf.  

 

De in 2016 geïntroduceerde sponsorvorm, zgn. ‘club van 1000’ ondersteunde ook dit jaar met 

vele bedrijven het Varend Corso. Naast de collecte actie ‘Duit voor een Schuit’ zijn de 1000 Euro 

sponsors de belangrijkste financiële pijler onder het corso geworden.  

 

DEELNEMERS 

Het deelnemersveld kende al jaren een min of meer stabiele samenstelling, waar echter in 2011 

verandering was gekomen door de effecten van de economische situatie. Vanaf 2011 is er sprake 

van een wat wisselend deelnemersveld, met name onder de commerciële deelnemers.  

Het corso wordt meer en meer gezien als een aantrekkelijke vorm van (mogelijkheden tot) 

marketing, communicatie & PR. Reden waarom het bestuur in het meerjarenbeleidsplan 2015-

2020 een soepeler reclamebeleid geformuleerd heeft. Wat zich dit jaar tot uiting bracht in 

creatieve uitwerkingen van de surfplank. Deze werden door deelnemers vervangen door kleine 

meevarend bootjes of werden in geheel andere vorm vormgegeven. 

 

De uiteindelijke corsostoet bestond uit 41 genummerde boten. Door de kwaliteit echter van de 

boten, genoot het publiek toch van een volwaardige corsostoet. Daarnaast voeren er de 

gebruikelijke boten van de corso-organisatie zelf, zoals de flyerboot, aankondigingsboot, 

finaleboot en organisatieboten. Tevens maakten ondersteunende vaartuigen deel uit van de stoet, 

zoals een politieboot, een patrouilleboot van Hoogheemraadschap Delfland, Reddingsbrigade, 

Technische Dienst en diverse sleepboten. 

   

NIET-COMMERCIELE DEELNEMERS 

Een belangrijk deel van de harde kern van deelnemers wordt gevormd door niet-commerciële 

deelnemers, waarvan de dorpskernen de belangrijkste zijn. Uit gemeente Westland waren de 

kernen Naaldwijk, De Lier, Kwintsheul, Wateringen, Honselersdijk, Monster, Poeldijk en een 

aantal Westlandse muziekverenigingen vertegenwoordigd. Uit gemeente Midden Delfland voeren 

2 van de 3 kernen mee: kern Schipluiden en kern Maasland.  Ook Hoek van Holland leverde een 

belangrijke bijdrage met een corsoboot. 

 

De Westlandse niet-commerciële deelnemers ontvingen een startsubsidie rechtstreeks van Fonds 

Westland. Hiertoe behoorden dus ook een aantal muziekboten.  

 

Zoals altijd was de kwaliteit van de boten uit de dorpskernen hoog. Een aantal dorpskernen had 

ook een kinderboot ingezonden, die dankzij de medewerking van diverse Scoutingverenigingen 

beschikbaar waren.  
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KINDERCORSO 

Binnen de werkgroep Creativiteit werd begin 2013 het plan opgevat om een kindercorso in de 

vaart te brengen. Na een zeer geslaagde eerste editie in 2013, gevolgd door nog zo`n succes in 

2014,  dienden zich in 2015 minder deelnemers aan. Dit was te wijten aan een ongunstig 

vallende vakantieperiode. Zoals eerder vermeld voeren er dit jaar 7 kindercorsobootjes mee.  

 

Voor een deel betrof het dorpskernen, maar ook een BSO-organisatie en drie individuele 

kinderboten maakten onderdeel uit van het deelnemersveld. Wederom werden voor de 

kinderboten scoutingvlets ingezet, die door diverse scoutingverenigingen beschikbaar werden 

gesteld. Per 2 of 3 vletjes werd een sleper ingezet die het meevaren van de kinderboten op 

verantwoorde wijze mogelijk maakte. Vanaf deze slepers werd passende muziek ten gehore 

gebracht. Het publiek gaf blijk van grote waardering en soms vertedering voor de kinderboten, 

die door kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar uitbundig met eigen decor en royaal product waren 

opgemaakt.  

 

VOORTGANG 

De maanden mei en juni werden gebruikt voor allerlei praktische zaken die geregeld moesten 

worden, zoals het proefvaren van de route door de werkgroep Organisatie & Schippers, het 

organiseren van een informatieavond voor de deelnemende schippers door deze werkgroep, het 

ontwerp van de routefolder, deelnemers folder en ander relevant drukwerk door de werkgroep 

PR. In het kader van een nieuw beleid werden de genodigden per mail benaderd en kon men zich 

aanmelden via een speciale aanmeldingslink.  

 

Voor de zevende keer werd dit jaar de collecte-actie  ‘Duit voor een schuit’ georganiseerd en deze 

kende weer een hogere opbrengst dan de jaren daarvoor. 

 

VRIJWILLIGERS 

Duidelijk mag zijn dat het corso alleen kan bestaan bij gratie van de inzet van een vaste kern 

vrijwilligers; de bestuur-en werkgroepleden. In 2018 werd er geen Kick-Off bijeenkomst 

georganiseerd voor deze groep, maar fungeerde de Nieuwjaarsbijeenkomst als zodanig. Ook de 

vaste groep vrijwilligers die uitsluitend tijdens de corsodagen actief zijn, zoals verkeersregelaars 

en vlaggenmastenzetters, werden voor deze avond uitgenodigd. De bijeenkomst werd gehouden 

bij materieel sponsor Demokwekerij Westland en werd zeer gewaardeerd door alle genodigden.  

Tijdens de corsodagen zelf waren er nog eens zo`n 450 mensen in touw, van politievrijwilliger tot 

muzikant en van grimeur tot reddingsbrigade. Uit allerlei disciplines zetten vakmensen zich in om 

het corso veilig, efficiënt en representatief te laten verlopen. 
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LOCATIE 

De thuisbasis van het Varend Corso Westland tijdens de corsodagen kon wederom gerealiseerd 

worden op het terrein van Wielervereniging Westland Wil Vooruit, in het recreatiegebied De 

Wollebrand te Honselersdijk. De vrijwilligers en het bestuur van WWV verleende ook dit jaar weer 

alle medewerking waarvoor lof en waardering namens het corsobestuur.  Het terrein van WWV 

bevindt zich op zeer korte afstand van het Trade Parc Westland, de centrale aanleg- en 

vertrekplaats van de corsostoet. Als centrale vrijwilligerslocatie stelde Hamiplant haar 

accommodatie beschikbaar, waardoor alle opvarenden ook op zaterdag en zondag gezamenlijk 

konden eten en de prijsuitreikingen bij konden wonen. Op vrijdagavond kan er al jarenlang 

gebruik worden gemaakt van locatie Boekestijn Kraanverhuur te Maasland en ook daar werden 

alle opvarenden gastvrij ontvangen.  

 

Als thuishaven voor de boten functioneerde De Strijp, het doorgaande water op Trade Parc 

Westland. Dankzij medewerking van de vereniging van eigenaren konden arrangeurs, schippers 

en opvarenden gedurende de hele corsoweek gebruik maken van de terreinen die links en rechts 

van De Strijp gelegen zijn. 

 

OPENING EN GENODIGDEN 

In het verlengde van de vorige jaren werd de nieuw gekozen koers voortgezet ten aanzien van de 

genodigden voor de officiële opening. Wederom werden vele gasten afkomstig uit het 

bedrijfsleven aangeschreven. De respons was goed; veelal werd de uitnodiging met enthousiasme 

ontvangen. De opening zelf, op eerder genoemde locatie De Tuinderij, was een groot succes. De 

catering was voortreffelijk geregeld door De Tuinderij, die evenmin kosten of moeite had 

gespaard met de inzet van uiterst vriendelijk personeel. Zowel het corso als De Tuinderij hebben 

met deze bijeenkomst weer een prachtig gezamenlijk visitekaartje afgegeven.  

 

Het corso werd geopend door de Openingsboot van Vlaardingen, die met prachtig zeil aan de 

horizon verscheen. Dit werd begeleid door een zanggezelschap en een optreden van een 

Braziliaanse band. Het corso werd becommentarieerd door artistiek coördinator Hans Hoogerwerf.  

 

SAMENWERKING PERS 

De pers erkent meer en meer de nieuwswaarde van het corso. Er werd weer samengewerkt met  

Triple P die met name nationale pers en media informeerde. Door Triple P werd de landelijke 

berichtgeving (o.a. ANP) goed op peil gehouden, hetgeen ook direct resulteerde in meer aandacht 

van nationale pers en media. Op regionaal niveau was het corso aanwezig in de media, waarbij 

regionale zenders WOS, TV West én Rijnmond met ondersteuning van Rabobank Westland de 

handen ineen sloegen.  
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Ook de geschreven pers heeft uitgebreid verslag gedaan met grote aantallen foto`s. In het 

bijzonder mag de Delftse ‘Krant op Zondag’ worden genoemd, met een schitterend foto-overzicht 

van de stoet per boot. Daarnaast was er volop (radio) aandacht van media uit de regio.   

In samenwerking met Groot Westland (een uitgave van Groot-Hellevoet Uitgevers B.V.) werd de 

corsokrant uitgegeven, die in een oplage van 53.000 stuks huis-aan-huis verspreid werd in 

gemeenten Westland, Midden-Delfland en deelgemeente Hoek van Holland.  

Daarnaast werden de 4 hartpagina`s van de corsokrant nog eens verspreid in 300.000 

huishoudens uit de omliggende regio. 

 

COMMUNICATIE 

Het verstrekken van relevante informatie over het corso, en dan met name de route en tijden, is 

een belangrijke taak van de werkgroep PR & Communicatie.  

De website, die in 2017/2018 geheel vernieuwd is, speelt daarbij zeker een rol. Er wordt 

gestreefd naar meer interactie met het publiek. Daarom werd ook dit jaar de publieksprijs 

bepaald via een stemknop op de website. Zo`n 5000 bezoekers bleken van deze mogelijkheid 

gebruik te hebben gemaakt.  

 

Op de website was voor de corsodagen allerlei veel gevraagde informatie te vinden, zoals horeca- 

en parkeergelegenheden, hotel- en camping adressen. Helaas bleek het live volgen van de stoet 

dit jaar wat kinderziektes te bevatten. 

 

In de aanloop naar de corsodagen toe zijn 75.000 folders en ruim 300 posters verspreid, waarvan 

zo'n 55.000 door Citydogs en ca. 20.000 via de 22 winkels van AH Westland-Delfland. Tijdens het 

corso zijn maar liefst 10.000 deelnemersfolders, waarin hun positie in de stoet wordt vermeld, 

uitgedeeld. Hiertoe werd een eigen team van ‘flyermeisjes’ ingezet die persoonlijk vervoer 

genoten dankzij de Flyerboot. Deze boot voer zo'n 15 minuten voor het corso uit. De 

aankondiging van het corso werd gedaan vanaf de speciale aankondigingsboot waarop een bij 

uitstek geschikt persoon meevoer. Hij maakte het publiek attent op de actie ‘Duit voor een 

Schuit’ en meldde het publiek dat het corso binnen enkele minuten haar entree zou maken.  

De aantal bezoekers werd na overleg tussen diverse relevante betrokkenen, op 550.000 geschat. 

 

ROUTE 

Dit jaar voeren wij de oude vertrouwde route, op vrijdag de ‘Rijnmonddag’, zaterdag de 

‘Westlanddag’ en op zondag de ‘Delflanddag’. Waarbij we op zaterdag en zondag meer bezoekers 

dan ooit tevoren langs de route troffen. Dit jaar hadden we te kampen met een afsluiting van de 

nieuwe weg, wat voor publiek impact had op de locaties waar zij het Varend Corso konden 

aanschouwen. Daarnaast bleek tijdens de corsodagen een belangrijk snelweg afgesloten te 

worden, maar ook dit had geen impact op het aantal bezoekers. We kijken tevreden terug op de 

route van 2018. 
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EVALUATIE  

De maanden september, oktober en november stonden vooral in het teken van de evaluaties. 

Onderling werd geëvalueerd, zowel binnen de respectievelijke werkgroepen als binnen het 

bestuur. Voor de werkgroep Sponsoring gelden de maanden september en oktober als 

belangrijkste periode om met sponsors en subsidiegevers te evalueren. Ook worden dan de 

subsidieaanvragen afgehandeld; reden waarom de penningmeester per eind september een 

voorlopig resultaat bekend maakt. Deze voorlopige cijfers dienen ter verantwoording van diverse 

subsidieaanvragen.   

 

Een belangrijk aantal sponsors zal ook haar bijdrage in 2019 weer leveren, maar niettemin zal de 

werkgroep op zoek moeten gaan naar nieuwe contacten, teneinde de continuïteit van het corso te 

kunnen waarborgen. Er zal ook voor 2019 ingezet worden op de ‘Club van 1000’ waarvoor de 

basis wordt gevonden bij de huidige 1000 euro sponsors.  

 

Ondanks het na-ijl effect van de recessie, dat zeker zijn weerslag op het Westlandse bedrijfsleven 

heeft, vertrouwt de werkgroep Sponsoring erop dat zij ook voor 2018 de begroting sluitend krijgt 

waarbij ernaar gestreefd wordt om niet verder in te teren op het eigen vermogen. De mooie 

opbrengst van de collecte-actie ‘Duit voor een Schuit’ draagt daar zeker aan bij!  

 

EVALUATIE ‘DUIT VOOR EEN SCHUIT’ 

Zoals eerder vermeld in dit verslag is in 2018 voor de zevende maal gecollecteerd onder het 

publiek. De speciaal daartoe in het leven geroepen commissie heeft inmiddels enkele jaren 

ervaring, waardoor de gehele (logistieke) operatie nog soepeler verliep.  

Dezelfde ludieke en inmiddels bekende narrenmutsen werden ingezet en in combinatie met 

nieuwe opvallende poloshirts in de kleur rood met daarop een eigen logo en de tekst ‘een duit 

voor een schuit’ gingen er gedurende elke corsodag zo'n 15-20 scouts op pad om de 

toeschouwers uit te nodigen een geheel vrijwillige bijdrage te leveren. De Jokers werden 

aangekondigd door de aankondigingsboot, die zo'n 5 minuten voor de eerste boot uit de stoet 

voer.   

 

Ook dit jaar werden 3 fluisterbootjes ingezet waarop zich eveneens herkenbare collectanten 

bevonden om het publiek vanaf het water te benaderen. Deze werkwijze heeft zeker bijgedragen 

aan het eindresultaat. 

 

Dit jaar werd er voor het eerst gebruik gemaakt van pinapparaten en QR-codes. Waarbij we 

merkte dat de pinapparaten meer werden gebruikt dan de QR-codes. Naar verwachting zullen ook 

komend jaar deze middelen, mogelijk in andere vorm, opnieuw ingezet worden. 

 

De opbrengst van 2018 bedroeg weer meer dan in 2017. De commissie verwacht dat hiermee het 

optimum wel is bereikt en zal zich blijven inspannen om volgend jaar minstens eenzelfde 
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resultaat te behalen. De actie ‘Duit voor een Schuit’ heeft haar waarde en noodzaak inmiddels 

ruimschoots bewezen en zal dan ook zeker de komende jaren gehandhaafd worden.  

 

BESTUURSWISSELINGEN 

Bestuurstermijnen lopen binnen de corso-organisatie gedurende 5 jaar, waarbij als mutatiedatum 

1 oktober wordt aangehouden. In 2018 hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden. 

Frans Visee heeft de rol van voorzitter van de ‘werkgroep Sponsoring’ op zich genomen. Door het 

vertrek van Jan Verheij ontstaat er een vacature voor de voorzitter van de ‘werkgroep 

Communicatie & PR’. Christine Strijbis deze rol tijdelijk vervullen. 

 

 


