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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Bloemencorso Zundert
	naam gemeenschap: Stichting Bloemencorso Zundert
	naam invuller: Paul Bastiaansen
	email: paul.bastiaansen@corsozundert.nl
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: - Toenemende eisen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, zoals het inpassen van bouwtenten in bestemmingsplannen.- Toenemende controles op rook- en drankbeleid, alcoholmisbruik door jongeren.- Toenemende veiligheidseisen tijdens de bouw van de wagens en tijdens het evenement zelf.
	knelpunt 2: Het professionele niveau van de organisatie vergt veel tijdsinvestering van vrijwilligers.
	knelpunt 4: 
	knelpunt 3: Het erfgoed moet gedocumenteerd en zichtbaar gemaakt worden.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - Er is een commissie veiligheid ingesteld, die twee keer per seizoen alle bouwlocaties bezoekt. - Elk jaar is er een brandoefening.- De veiligheid van bezoekers en deelnemers tijdens het evenement valt onder de portefeuillehouder operationele diensten,die heeft goed contact met gemeente, brandweer en politie.- Er is een traject gestart met de gemeente om alle 19 bouwplaatsen in de gemeente officieel te bestemmen.
	J_gelukt 2: 
	J_gelukt 3: - Het lespakket is gemaakt en wordt sinds 2012 gebruikt op alle (7) basisscholen in de corsodorpen in de periode tussen het grote en het Kindercorso. - De stichting is zeer actief op social media, vooral Facebook werkt goed om te laten zien wat er achter de schermen van het corso gebeurt. Via Facebook korte dagboekposts. 
	J_gelukt 4: Het Kindercorso is een groot succes, er doen honderden wagentjes mee. De Corsoacademie was in 2005-2006, 2009-2010 en in 2012-2013 en bestaat uit twintig avonden, drie werkzaterdagen en een avond rollenspel voor de maquettepresentatie. De laatste keer deden ook deelnemers van het Corso Loenhout uit België mee.
	J_gelukt 5: Veel buurtschappen organiseren lascursussen en workshops voor bouwers, en kinderactiviteiten later in het seizoen. 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: - Toenemende eisen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, zoals het inpassen van bouwtenten in bestemmingsplannen.- Toenemende controles op rook- en drankbeleid, alcoholmisbruik door jongeren.- Toenemende veiligheidseisen tijdens de bouw van de wagens en tijdens het evenement zelf.
	knel_borgen 2: Het professionele niveau van de organisatie vergt veel tijdsinvestering van vrijwilligers. 
	knel_borgen 3: Vrijwilligers zijn minder lang actief, de doorlooptijd van bestuurs- en commissieleden wordt daardoor korter. Daardoor moet er meer geworven worden. 
	knel_borgen 4: Het erfgoed moet gedocumenteerd en zichtbaar gemaakt worden.
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: Hier zijn geen nieuwe acties voor geformuleerd. 
	act_borgen 2: Bij de werving van vrijwilligers worden taken specifiek benoemd, zodat vrijwilligers met specifieke ervaring en kennis kunnen worden gezocht en gemakkelijker geworven.
	act_borgen 3: De stichting organiseert een banenmarkt waar de stichting en commissies zich presenteren. Beter inzicht geven in wat de stichting doet, door het maken van promotiefilmpjes.
	act_borgen 4: Mogelijkheden voor een eigen 'honk' onderzoeken waar het corso jaarrond zichtbaar gemaakt kan worden, en dat bijdraagt aan het saamhorigheidsgevoel van de vrijwilligers die actief zijn bij de organisatie van het evenement, net zoals de bouwers dat hebben bij hun buurtschap.
	act_borgen 5: 
	borging 1: Een antwoord vinden op toegenomen eisen op het gebied van veiligheid, milieu en ruimtelijke ordening.
	borging 2: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.
	borging 3: - Lespakket ‘Corsiezo’ voor basisscholen in de gemeente Zundert.- Via sociale media als Facebook en Twitter het corso promoten en het imago (voor buitenstaanders) verbeteren.
	borging 4: Het Kindercorso jaarlijks en de Corsoacademie eens in de drie jaar organiseren.
	borging 5: Educatieve activiteiten ontwikkelen, die georganiseerd worden door de twintig deelnemende buurtschappen, zoals lascursussen, corsobouwcursussen, kinderuurtjes.


