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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: Tamboer van Hoogeveen
	naam gemeenschap: Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene
	naam invuller: Albert Metselaar
	email: albertmetselaar@home.nl
	telefoonnummer: 0528275584
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: De traditie wordt gedragen door een kleine groep mensen, met één trekker.
	knelpunt 2: Stijgende kosten voor reparaties aan de trommels en bezinekosten bij vervoer van en naar de kerken. 
	knelpunt 4: De afnemende kerkgang en sluiting van kerken kunnen nadelig zijn voor de tamboer. 
	knelpunt 3: Hoogeveen heeft een onzeker cultureel klimaat.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - Er is een actie opgezet om jeugdtrommelaars te krijgen. Er is een nieuwe een zeer actieve jonge trommelaar aangetrokken die andere jeugdtrommelaars wil betrekken. - Er is een Facebookpagina aangemaakt voor de tamboer, waar regelmatig berichten op gezet worden. Veel berichten worden ook gedeeld met Facebook van Oud Hoogeveen, met 5500 volgers.- Er is meegewerkt aan een scholenproject waarin scholen zelf een boek schrijven, waarin de trommelslager een rol speelt. Kinderen worden breed op de hoogte gehouden van de traditie.                                
	J_gelukt 2: Dit knelpunt is weg, het gaat financieel goed nu.
	J_gelukt 3: - Via diverse media wordt er gewerkt aan een grotere bekendheid van de Tamboer van Hoogeveen om die zo in te bedden bij bewoners en de politiek. - In samenwerking met de gemeente is er weer gestart met het trommelen voorafgaand aan grote vergaderingen van de gemeenteraad, zoals dat vroeger ook gebeurde.- Er is een goede samenwerking met de carbidschieters in Drenthe (ook in Hoogeveen) op het gebeid van beleid, organisatie en politiek. 
	J_gelukt 4: Er is in de nabije toekomst nog geen sprake van kerksluitingen, maar op den duur zal dit waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Om dit op te vangen wordt er meegewerkt aan bijzondere activiteiten van diverse centrumkerken.
	J_gelukt 5: - Er is een jeugdtrommel/diepmessing trommel aangekocht.- Er zijn deelteksten voor het boek verschenen in kranten en in artikelen via Facebook. - Het historisch onderzoek wordt uitgebreid.- Er wordt met oud en nieuw een trommelslagersprent met nieuwjaarsgedicht verspreid. Dat is in lijn met de traditie maar modern uitgevoerd want hij wordt digitaal verspreid in plaats van in persona. 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: Het boek is nog niet af, maar er wordt aan gewerkt. Het onderzoek vraagt meer tijd dan verwacht doordat er nieuwe bronnen beschikbaar kwamen. 
	knel_borgen 1: Het betrekken van jeugd bij de traditie.
	knel_borgen 2: De afnemende kerkgang en sluiting van kerken kunnen nadelig zijn voor de tamboer. 
	knel_borgen 3: Het politieke klimaat is onzeker in Hoogeveen.
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: - De mogelijkheden blijven onderzoeken, plannen maken en activiteiten uitwerken voor het aantrekken en aanstellen van jeugdtrommelaars. Aandacht blijven geven aan de jeugd.- Op alle mogelijke momenten aanwezig zijn met de tamboers om het publiek te informeren over de traditie en waar mogelijk nieuwe trommelaars te werven. - Actief voortzetten en bijhouden van de activiteiten rond Facebook en diverse websites.- Er ZIJN als er iets te doen is, je laten zien en kijken wat de mogelijkheden zijn.
	act_borgen 2: De tamboers zullen zich flexibel opstellen, ongeacht welke kerkgenootschappen in de centrumkerken terecht komen. Blijven zoeken naar activiteiten buiten de kerken om.
	act_borgen 3: - De tamboers zetten actief in op het vergroten van het netwerk en het vergroten van het draagvlak. - Via (sociale) media aandacht blijven vragen voor de (geschiedenis van de) traditie.
	act_borgen 4: Blijven werken aan het onderzoek en het boek over de traditie van de Tamboer van Hoogeveen.
	act_borgen 5: 
	borging 1: - Werven van meer tamboers.- Voorlichting geven op muziekverenigingen en bij andere culturele organisaties. - Reageren op wensen van het publiek aangaande de traditie van de tamboer. 
	borging 2: Fonds voor kerk, school en armen om een bijdrage vragen.
	borging 3: - Contacten versterken met ondernemersorganisaties in Hoogeveen om een omroepersconcours en diverse andere culturele evenementen te organiseren waar de tamboer een rol kan spelen. - Een brief schrijven aan het college van B&W met het verzoek om de tamboer in te schakelen voorafgaand aan de politieke beschouwingen. 
	borging 4: Contact onderhouden met de kerken over bijzondere kerkdiensten. Alert blijven op activiteiten buiten de kerken om, passen binnen de doelstelling van algemeen belang en culturele of ideële activiteiten, om ook binnen de nieuwe zingeving een plek te verwerven /  houden. 
	borging 5: - Het presenteren van de messing dieptrommel tijdens een publieksactie.- Het schrijven van een boek over de geschiedenis van de tamboer en dat verspreiden via een lokale boekhandel. 


