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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.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015
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2.

3.

4.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017
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2.

3.

4.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Sint Maartenviering in Utrecht
	naam gemeenschap: Sint Maartensberaad Utrecht
	naam invuller: Chris van Deventer
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Globalisering, individualisering, verlies van narratieve cultuur, teveel aan sociale en informatieve prikkels. Hierdoor is er minder ruimte voor tradities.
	knelpunt 2: Religieuze en zingevingsvragen marginaliseren. De kerkelijkheid neemt af.
	knelpunt 4: Het zingen door kinderen vermindert. Het onderwijs staat onder druk en heeft daardoor minder ruimte voor tradities.
	knelpunt 3: Toename passief vermaak, eigen creativiteit (zoals verhalen vertellen en luisteren, zingen en knutselen) komt in het gedrang.
	knelpunt 5: Een imagoprobleem dat de traditie – het Sint Maartenzingen – beperkt is tot kinderen.
	J_gelukt 1: Ieder jaar worden er twee nieuwe organisaties betrokken bij de viering. Daarnaast is er samenwerking met Centraal Museum, Universiteitsmuseum en Catharijneconvent. De Via Trajectensis is goedgekeurd als een van de vier Europese culturele Sint Maartenroutes. Er is voor het Nederlandse deel een speciale route in ontwikkeling door het Beraad, hierover is contact met de gemeente Utrecht, Sint Maartenstad Zaltbommel, Amiens, de museale sector en organisaties in Gent en Brussel en het Centre Culturel Européen de Saint Martin.   
	J_gelukt 2: Aandacht voor de Sint Maartenviering in kerkdiensten, gratis warme maaltijd voor dak- en thuislozen, viering door Sint Martinusparochie.Uitreiking van de Mantel van Sint Maarten (solidariteitsprijs), inzameling van voedsel, kinderfeest in de Domkerk op 11-11. 
	J_gelukt 3: Sint Maarten Parade, hijsen van de Sint Maartenstadsvlag bij het stadhuis met de burgemeester en basisschoolleerlingen op 11-11, met ongeveer drie scholen in wisselende samenstelling. Vooraf is de Sint Maartenrap ingestudeerd met leden van het Beraad. Speurtocht voor kinderen in samenwerking met Museum Catharijneconvent.De website is ingrijpend aangepakt.
	J_gelukt 4: Inzicht gekregen in activiteiten in de wijken, concreet wijken benaderen om de Sint Maartenviering op te starten of te verbreden. De sociaal-maatschappelijke kant is hierin belangrijk: snoep en lekkers ophalen door het zingen van Sint Maartenliedjes en dit koppelen aan een goed doel. Bijv. inzamelen van voedsel voor de Voedselbank. Actief contact zoeken met scholen. 
	J_gelukt 5: Realiseren van de brochure 'In het voetspoor van Sint Maarten', grartis verkrijgbaar bij musea, VVV en kerken. 
	N_gelukt 1: Er is nog geen bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van Sint Maartenkerken in Nederland. Er is wel begonnen met de planning van een bijeenkomst, met de Sint Maartenkerken/parochies langs het Nederlandse deel van de route Via Trajectensis.
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: De postzegel en het bockbier zijn niet uitgevoerd door het ontbreken van voldoende financiële middelen. Er wordt nog naar mogelijkheden gezocht. 
	knel_borgen 1: Het actief betrekken van jongeren en het actief betrekken van scholen. 
	knel_borgen 2: Beschikbare menskracht en het betrekken van jongere generaties vrijwilligers.Beperkte productionele capaciteit binnen de vrijwilligersorganisatie. 
	knel_borgen 3: Interreligieuze / interkerlijke verbreding van het draagvlak.
	knel_borgen 4: Fondsenwerving.
	knel_borgen 5: Deelname van migranten en vluchtelingen.
	act_borgen 1: Het blijven betrekken van jongeren door het hijsen van de vlag, de rap, de parade.  Realiseren van de 'Walk of Peace', in samenwerking met PAX en de Utrechtse Raad van Kerken 'In het voetspoor van Martinus' en daarbij ook kinderen en jongeren betrekken. 
	act_borgen 2: Het verder professionaliseren van de (vrijwilligers)organisatie. De opera Martinus van Tours wordt in 2016 gespeeld. 
	act_borgen 3: Versterking van het cultureel partnerschap Sint Maartensberaad Utrecht, Sharing Arts Society en Museum Catharijneconvent. Samenwerking versterken met Gemeente en Provincie Utrecht, centrum management, toerisme Utrecht en andere Utrechtse culturele instellingen.
	act_borgen 4: 
	act_borgen 5: 
	borging 1: Het uitbouwen van nationale en internationale contacten en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden (Sint Maartenkerken, Sint Maartensteden), zoals met Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours (Frankrijk).
	borging 2: Vergroten van het draagvlak door het betrekken van meer maatschappelijke organisaties bij de Sint Maartengedachte en de viering, en verbreding van de viering met meer culturele aspecten.
	borging 3: Het bevorderen van de Sint Maartensmarkt, de Parade op 11/11 en het vlaggen met de Sint Maartenvlag op 11 november.
	borging 4: Intensivering van contact met scholen. Het bevorderen van deelname uit de wijken.
	borging 5: Het ontwikkelen van een toegankelijke brochure met stadswandeling, speciaal bockbier, Sint Maartenpostzegel, logiesmogelijkheden langs de Via Trajectensis (Chemin d’Utrecht genoemd in Frankrijk). De Via Trajectensis is een culturele route (wandel- en fietsroute) van Utrecht naar Tours, die erkend is door de Raad van Europa en door het Sint Maartensberaad wordt ontwikkeld.


