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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.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Bloemencorso Vollenhove
	naam gemeenschap: Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken
	naam invuller: Gretha Rook
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Er zijn verschillende drempels voor startende groepen: het instapniveau is hoog, de kosten voor materiaal en gereedschap zijn hoog, het is lastig om voldoende geschikte bouwlocaties te vinden.
	knelpunt 2: De jeugd is anders georganiseerd tegenwoordig, er is minder fysiek contact en meer digitaal. Deze groep is lastig te bereiken.
	knelpunt 4: Het inzetten van veel vrijwilligers stelt grenzen aan professionaliteit, continuïteit, gastheerschap en publieksgerichtheid. 
	knelpunt 3: Bloemencorso heeft voor buitenstaanders een onterecht oubollig imago.
	knelpunt 5: VVVV en wagenbouwersgroepen zijn over het algemeen vrij conservatief en weinig veranderingsbereid. 
	J_gelukt 1: - Er is drie keer per jaar overleg tussen VVVV en wagenbouwersgroepen over hoe jongeren te stimuleren en betrekken bij het corso. Naar aanleiding hiervan is een groep een kindergroep gestart die deelneemt aan het kindercorso.- Er is samen met de wagenbouwersgroepen een nieuw reglement gemaakt, met een andere verzekering.- Er worden lascursussen gegeven aan de jeugd vanaf 10 jaar. - Er is voor de jeugd een eigen ruimte gevonden om wagens te bouwen onder leiding van VVVV.
	J_gelukt 2: - Facebook wordt actiever gebruikt en Twitter en Instagram zijn geïntroduceerd, er wordt CorsoTV gemaakt, via YouTube te bekijken, en er is een app om te stemmen voor de publieksprijs.- In samenwerking met de 'Brede School' is er voor alle basisscholen in Vollenhove de afgelopen twee jaar een Frommelcorso georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met het corso. - De VVVV heeft op de bloemplakdag huifkarren ingezet om de kinderen van de basisschool naar de wagenbouwersgroepen te brengen om te helpen.
	J_gelukt 3: - Er is sinds twee jaar een ontwerppresentatie tijdens de Vrijmarkt in Vollenhove, waar de tekeningen en maquettes gedeeld worden met een breed publiek. - TV Oost heeft een grote uitzending gemaakt over het Bloemencorso Vollenhove, die de dag na het corso werd uitgezonden. - Er wordt samengewerkt met: Corso Sint Jansklooster, WaterReijck, het Voorzittersoverleg Vollenhove, bijeenkomsten op gemeentelijk en provinciaal niveau worden bijgewoond en trainingen over subsidiewerving, sponsoring en vrijwilligers. 
	J_gelukt 4: De VVVV heeft zes onderstellen aangeschaft voor gebruik tijdens het kindercorso door de jeugd.
	J_gelukt 5: 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: In samenwerking met Van der Valk Emmeloord is er een speciaal arrangement geïntroduceerd met bezoek aan het corso en een overnachting. Dit heeft niet veel opgeleverd. 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: Het digitaliseren van alle materialen kost de VVVV meer tijd dan verwacht.
	knel_borgen 2: De verzekering stelt steeds meer eisen aan de veiligheid van de wagens. Het wordt steeds moeilijker om een goede verzekering te vinden die het evenement in zijn totaliteit goed kan /  wil verzekeren.
	knel_borgen 3: Bouwlocaties vinden is moeilijk en vergunningen voor een tijdelijke bouwlocaties zoals een tent worden maar voor zes weken afgegeven.
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: De nieuwe vergaderruimte en opslagruimte afbouwen en dan een start maken met het digitale archief. Alle aanwezige stukken verzamelen en centraal bewaren. Vrijwilligers aantrekken die bekend zijn met het digitaliseren van archieven. 
	act_borgen 2: Er is een nieuwe verzekering gevonden, maar daarvoor moet een keurmeester de technische staat van de wagens beoordelen. - De technische commissie uitbreiden om de keuring samen met de keurmeester vorm te gaan geven.- De technische rapporten moeten aangepast worden in aan de eisen van de verzekering te voldoen, de wagens moeten op meerdere momenten gekeurd gaan worden.- Fondsen werven om de kosten van de nieuwe verzekering te dekken. 
	act_borgen 3: - In gesprek gaan met de gemeente om dit probleem te bespreken. - Wagenbouwersgroepen helpen een nieuwe bouwplek te vinden als dat nodig is. 
	act_borgen 4: 
	act_borgen 5: 
	borging 1: - Een inventarisatie van 'best practices' en 'jeugdbeleid' bij diverse wagenbouwersgroepen en deze ervaringen delen met alle wagenbouwersgroepen. - Meer bemiddeling van de VVVV bij het zoeken naar geschikte wagenbouwlocaties. 
	borging 2: Intensivering van het gebruik van social media en zoeken naar een andere wijze van benadering van de huidige jeugd.
	borging 3: Meer samenwerking zoeken met de binnen de regio aanwezige andere corso's, evenementen, toeristische organisaties en ondernemers. Samen staan we sterker. 
	borging 4: In overleg met de wagenbouwersgroepen meer participatie verwerven bij de organisatie van het corso. 
	borging 5: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.


