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1. Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Bloemendagen Anna Paulowna – Breezand voor 
de periode 2022 – 2027. In dit beleidsplan beschrijven onze organisatie en geven wij de 
koers aan voor de komende 5 jaar. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Lid technische zaken 
- Lid PR 
- Lid deelnemers 
- Lid bloemen 
- Lid reserveringen 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De bloemendagen Anna Paulowna – Breezand wordt geheel gerealiseerd door vrijwilligers. 
Het hele dorp wordt bij de organisatie betrokken en de saamhorigheid is groot. 

Alle taken staan beschreven in het draaiboek wat jaarlijks geactualiseerd wordt. Daarnaast 
wordt er 6 tot 8 keer per jaar met het voltallige bestuur vergaderd om de zaken op elkaar af 
te stemmen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. 

Sinds eind 2021 behoort de Nederlandse “corsocultuur” officieel tot het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. Dat is een fantastische erkenning voor de 
mooie evenementen die wij (en vele collega-organisaties) al heel veel jaren organiseren. 

 

2. Historie 

In de polder viel in de jaren vijftig weinig te beleven. In het voorjaar en zomer reden vlak 
achter de duinen vakantiegangers af en aan. Zo dichtbij en toch veraf, want in de polder 
kwamen ze praktisch niet. De grote vraag was: Hoe krijgen we die toeristen hierheen? Het 
toenmalige VVV-bestuur bestaande uit Henk Jonker, Dick op 't Veld, Jan Kortekaas en Koos 
Onderwater stelden zich die vraag en besloten daarop tot het organiseren van de 
Bloemendagen. 

Hoe is het allemaal begonnen? 

In het verleden plaatsten sommige inwoners van Breezand in het voorjaar wel eens een 
zelfgemaakt bloemstuk in de tuin of strooiden in het gras een aantal figuren. Dit strooien 
gebeurde dikwijls met tulpenknoppen. Goed beschouwd was dit de eerste aanzet voor de 
Bloemendagen. Het eerste jaar, in 1953, waren er ongeveer negen deelnemers en allemaal 
maakten ze een liggend mozaïek. Als publiciteitsstunt reden ze het daarop volgende jaar met 
zes bloemenmeisjes in een mooie zwarte auto naar de Schager markt.  



Daar deelden de meisjes, behalve bloemen ook folders met informatie over het 
bloemengebeuren in de polder uit. Nu kijkt men daar niet vreemd van op, maar vijftig jaar 
geleden was die stunt het gesprek van de dag. 

Het eerste jaar werkte men nog niet met prijzen. Er was veel aandacht van de pers, vooral 
van Bert Garthof. Hij heeft in die tijd voor flink wat reclame gezorgd in zijn radioprogramma 
‘Weer of geen weer’. Het daarop volgende jaar steeg het aantal deelnemers naar veertig. 
Steeds meer mensen begonnen de lol van het mozaïeken maken in te zien.  

Met meer deelnemers kwam er ook meer variatie in de mozaïeken. De liggende mozaïeken 
werden grotendeels vervangen door staande. Deze werkstukken werden in de winter al 
gemaakt van kippengaas en stro en later in het voorjaar met trossen hyacinten volgeprikt. 

Bloemendagencommissie neemt touwtjes in handen 

Na ongeveer vijftien jaar heeft de VVV de touwtjes uit handen gegeven aan de 
Bloemendagencommissie. Op 24 maart 1987 wordt de Stichting Bloemendagen Anna 
Paulowna – Breezand officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het aantal 
deelnemers heeft inmiddels de honderd allang overschreden. Behalve mensen uit het vak, 
doen nu ook veel inwoners mee, die geen velden hyacinten achter hun huis hebben staan, 
maar kwekers stellen de bloemen graag (gratis) ter beschikking voor de mooie mozaïeken. 
De Bloemendagen kenmerkt zich vooral door saamhorigheid, die er onder de deelnemers 
heerst. 

Afhankelijk van weersomstandigheden 

Er wordt voor de mozaïeken gewerkt met hyacinten. Een hyacint is een natuurproduct en 
laat zich niet leiden door een geplande datum van de Bloemendagen. Gelukkig zijn er 
kwekers die hun koelcellen ter beschikking stellen, zodat de bloemen enige tijd bewaard 
kunnen blijven. Enkele jaren waren de weersomstandigheden heel slecht. Toch zijn de 
Bloemendagen maar een paar keer uitgesteld. Alleen in 2020 en 2021 zijn de bloemendagen 
helaas niet door gegaan i.v.m. COVID-19. 

 

3. Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel: het gebied van Anna Paulowna/Breezand bekendheid te 
doen houden en verkrijgen als bloembollenteeltgebied, zulks door het jaarlijks organiseren 
van de zogenaamde bloemendagen, het (doen) begeleiden van het tot stand komen van de 
mozaïeken en de personen die deze mozaïeken maken, het organiseren en begeleiden van 
de activiteiten, welke in verband staan met het vorenstaande, alsmede door alle andere 
wettige middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 



Specifieke doelstellingen 2022-2027: 

 Het financieel gezond houden van de Stichting Bloemendagen Anna Paulowna-Breezand. 
 Na 2 jaar stilstand i.v.m. corona de deelnemers weer enthousiast maken om zich aan te 

melden en een mozaïek te maken of een activiteit te organiseren. 
 Samenwerking met basisscholen verder intensiveren om de jeugd te enthousiasmeren en 

zodoende de aanwas voor toekomstige deelnemers te garanderen. 
 Verder professionaliseren en moderniseren van de organisatie, zoals werken met QR 

codes, digitale routes etc. maar daarbij de wensen van de oudere bezoekers niet uit het 
oog verliezen. 

 Onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is met andere organisaties die actief zijn 
in het bloembollenvak in de polder, zodat we onze krachten kunnen bundelen. 

 Bevorderen van de saamhorigheid en de gemeenschapszin van de inwoners, waarbij 
tevens de integratie van nieuwe inwoners in de dorpsgemeenschap wordt gestimuleerd. 

 Promotie t.b.v. landelijke bekendheid/aandacht voor ons mooie evenement. 
 
 
4. Financieel Beleid 

In het jaar voorafgaand aan de Bloemendagen wordt een begroting opgesteld voor de te 
verwachten operationele kosten en inkomsten. Bij een sluitende en/of positieve begroting 
wordt groen licht gegeven om de Bloemendagen in haar hoedanigheid te organiseren. Dit is 
een verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op financieel 
gebied. De bij de penningmeester aangeleverde nota’s zijn geaccordeerd door het 
desbetreffende bestuurslid die opdracht heeft gegeven voor de aankoop van de 
goederen/diensten. De penningmeester heeft tevens de rol als controller in samenwerking 
met de bestuursleden. 

Inkomsten verkrijgt de stichting o.a. door: 

 Giften van kwekers 
 Sponsoren 
 Giften van bezoekers 
 Subsidiegelden 
 Verkoop advertentieruimte in infoblad 
 Verkoop van vlaggen en spelden 
 Reserveringsgelden voor bussen/gidsen 
 Schenkingen , erfstellingen en legaten 

Om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt er geen entree geheven voor 
toegang tot het evenement. 

In het geval de stichting wordt, of zal moeten worden ontbonden, zal het eventueel batig 
saldo aangewend worden ten behoeve van een rechtspersoon met een soortgelijk of 
aanverwant doel van de Stichting Bloemendagen Anna Paulowna - Breezand. 


