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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1. Naam van de traditie

2. Naam van de gemeenschap

3. Naam van de invuller

e-mailadres 

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

1.

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

1.

2.

3.

4.

5.



7

9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.
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	naam traditie: Oud Limburgs Schuttersfeest
	naam gemeenschap: Oud-Limburgse Schuttersfederatie
	naam invuller: Thijs Aengevaeren
	email: secr.olsfeest@gmail.com
	telefoonnummer: 0620994521
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Steeds complexer wordende vereisten en voorschriften met betrekking tot veiligheid.
	knelpunt 2: Jongeren zijn minder gemotiveerd om lid te worden van een vereniging. Er is veel keuze in vrijetijdsbesteding. Het blijven betrekken van jongeren is lastig.
	knelpunt 4: Ieder jaar bij de organisator geschikte terreinen vinden is lastig. Nodig is een voldoende groot feestterrein, een veilig schootsveld, voldoende parkeerruimte en een geschikte optochtroute.
	knelpunt 3: Ieder jaar is er een andere organisator. Geen een schutterij kan zelfstandig een OLS organiseren, hier is de hulp van vrijwilligers uit verschillende werkgroepen voor nodig.
	knelpunt 5: Schuttersgilden hebben een imagoprobleem.
	J_gelukt 1: In 2014 werd de geactualiseerde 'Handreiking Limburgs traditioneel schieten' opgesteld. Hierin staan uitgangspunten die gemeenten  kunnen helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening voor wat betreft het onderdeel geluid, het stellen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot bodem en veiligheid in geval van schieten op open veld en het verlenen van evenementen vergunningen voor Limburgs traditioneel schieten.
	J_gelukt 2: Met behulp van financiële steun van de provincie Limburg zijn op bondsniveau jeugddagen georganiseerd. De jeugddag heeft als doel om elkaar beter te leren kennen.
	J_gelukt 3: In 2015 is er een functioneel draaiboek opgesteld om de organisator te ondersteunen. Hierin zijn de ervaringen van vorige organisatoren vastgelegd. Het moet worden gezien als een groeimodel dat de komende jaren wordt bijgesteld aan de hand van de praktijk in andere plaatsen. Wij rekenen erop dat dit draaiboek bijdraagt aan de gewenste professionalisering en een efficiënte en effectieve organisatie van het OLS-feest in de komende jaren.
	J_gelukt 4: 
	J_gelukt 5: Het huidige bestuur is niet eens met de stelling, dat de schutters een imagoprobleem hebben. Het houden van goede contacten met de media blijft een punt van aandacht.In 2016 is het Schuttersmuseum geopend, de nieuwe locatie is gelegen in de voormalige Sint Rochuskerk in Steyl. 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: Voor de organisator van het OLS-feest is het door de strenge regelgeving moeilijk om een geschikte locatie te vinden. De regelgeving brengt ook hoge kosten mee.
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: Voor een organisator van het OLS-feest is het door de strenge regelgeving moeilijk om een geschikte locatie te vinden. De regelgeving brengt ook hoge kosten mee.
	knel_borgen 2: Vergrijzing bij de schutterijen. 
	knel_borgen 3: Enkele schutterijen hebben het moeilijk om te blijven bestaan. Zonder schutterijen, geen Oud Limburgs Schuttersfeest. 
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: In gesprek blijven met de gemeentelijke, provinciale en landelijke besturen over de strenge regels en daarmee samenhangende hoge kosten om een geschikte plek te vinden voor de organisatie van het OLS-feest. 
	act_borgen 2: - Jongeren kennis laten maken met de schutterscultuur en het Oud Limburgs Schuttersfeest door het Project Educatie OLS, met waar nodig onder meer een modernisering van bestaande onderdelen zoals de Sjöttesjoel en de lesbrieven en een game ontwikkelen als dat financieel mogelijk is. - In het Limburgs Schutterstijdschrift aandacht besteden aan de relatie tussen de schutterijen en de kerk en de deelname aan parochiale processies.- Het maken van een brochure over Limburgse schutterijen en hun tradities. 
	act_borgen 3: Door middel van het project Samen Sterk ondersteuning geven aan schutterijen die op bestuurlijk vlak moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Hierin wordt samen met de betreffende schutterij een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken en wordt er een plan op maat gemaakt om een nieuwe weg in te slaan en met behoud van de kernwaarden de schutterij toekomst te geven.
	act_borgen 4: Muziek hoort bij de traditie van het Oud Limburgs Schuttersfeest. Wij gaan jeugdige leden stimuleren om muziek te (blijven) maken:- Het instellen van de muziekprijs Esprit om de animo voor muziek te vergroten. De schutterij moet hiervoor onder meer een opleidingsplan (voor jeugd) opstellen. - Het invoeren van de solistenwedstrijd: Militaire signalen, om de (historische) rol van muzikanten binnen schutterijen zichtbaar te maken.
	act_borgen 5: Om het Oud Limburgs Schuttersfeest in stand te houden zullen wij onze cultuur moeten overdragen en het bewustzijn van historie en tradities bevorderen bij de leden. We gaan een lezingencyclus starten, waarbij op diverse plaatsten in Limburg interactieve voordrachten gegeven zullen worden waarbij zowel de historische context als de huidige functie van de traditie belicht worden.
	borging 1: Samen met de provincie werken aan een standaardvergunningvoorschrift voor het OLS. De benodigde vergunningen verschillen per gemeente, dit kost veel werk en tijd.
	borging 2: - Het organiseren van speciale jeugdactiviteiten, ook in samenwerking met scholen. Het Kinder-OLS continueren en uitbreiden, overleg met bonden en besturen: ‘Hoe kunnen  wij de jeugd er verder bij betrekken?’- Het organiseren van gemeenschapsactiviteiten voor niet-leden: schietwedstrijden en koningsschieten voor leken, en het schieten voor een jeugdkoning of jeugdprins.
	borging 3: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.
	borging 4: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.
	borging 5: - Goede contacten onderhouden met de media (radio, tv, kranten) zodat de achterban kan volgen wat er gebeurt. Het blad Limburgs Schutterswezen blijven verzorgen en promoten.- Herinrichten van het door brand verwoeste Limburgs Schuttersmuseum.


