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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.
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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.
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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.
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	naam traditie: Oogstdankfeesten Berg aan de Maas
	naam gemeenschap: Stichting Oogstdankfeest
	naam invuller: Maurice Smits
	email: secretariaat@oogstdankfeesten.nl
	telefoonnummer: 0683263785
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Het verhaal en de betekenis van de Oogstdankfeesten zijn onvoldoende bekend.
	knelpunt 2: Vrijwilligers werven en vasthouden. 
	knelpunt 4: Weinig belangstelling voor de eucharistieviering.
	knelpunt 3: De aanwas van jongeren in de vrijwilligersorganisatie.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - In de eventmap (5.000 stuks) is een stuk toegevoegd over de historische achtergrond van het feest en in de media wordt altijd verwezen naar de 'leeftijd' van de traditie, op de website staat informatie over de geschiedenis; - De Oogstkoningin post ieder jaar een filmpje op social media, waarin ze onder meer vertelt over de ontwikkeling van het feest van verleden tot heden. - De lesprogramma's zijn uitgebreid.
	J_gelukt 2: - In de publiciteit naar aanleiding van het Jaar van de Mijnen is er ook verteld over de geschiedenis van de Oogstdankfeesten. - Er is na de plaatsing veel publiciteit gezocht en gekregen. Het gebruik van het logo hierbij werkt goed. - Iedere keer als de Oogstkoninging verschijnt in de media vertelt zij over de plaatsing. 
	J_gelukt 3: - Er is een commissie Jeugd, die bestaat uit 5 'ex-Oogstkoninginnen'. Een van hen zal naar verwachting in het bestuur komen. - Op meerdere momenten zijn jongeren betrokken bij de traditie. - Twee bestuursleden zijn gestopt en vervangen door nieuwe mensen.
	J_gelukt 4: 
	J_gelukt 5: 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: De naam 'Oogstdankfeest' klopt niet meer bij de huidige beleving van het feest, maar er zit wel een historisch besef in besloten. 
	knel_borgen 2: De Oogstdankfeesten (in al zijn aspecten) aan laten sluiten bij de huidige tijd.
	knel_borgen 3: 
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: Binnen het bestuur en diverse commissies (onder meer sponsoring en PR) wordt nagedacht over een eventuele aanpassing van de naam, waarbij wel recht wordt gedaan aan het erfgoedaspect.
	act_borgen 2: Er is een werkgroep opgericht die zich gaat bezighouden met de vraag: hoe verder met de Oogstdankfeesten na 70 jaar? Het uitgangspunt is: 'De traditie behouden maar in een hedendaags en bij deze tijd passend jasje'. Dit geldt ook voor de communicatie-uitingen en voor de vormgeving van de culturele stoet. 
	act_borgen 3: Samenwerking zoeken met andere Limburgse tradities op de Nationale Inventaris en samen kijken naar knelpunten en oplossingen daarvoor.
	act_borgen 4: - De Oogstkoningin post ieder jaar een filmpje op social media, waarin ze onder meer vertelt over de ontwikkeling van het feest van verleden tot heden. - De lesprogramma's promoten.
	act_borgen 5: 
	borging 1: - Meer aandacht voor de achtergrond van het feest in de communicatie-uitingen.- Uitbreiding van het jaarlijkse lesprogramma op scholen met lessen over de historie en de achtergrond van het feest.
	borging 2: - Vrijwilligers intensiever betrekken bij de traditie door extra inspraak en feestavonden. - Een publiciteitscampagne starten naar aanleiding van de plaatsing op de Nationale Inventaris.- Extra publiciteit genereren door aan te sluiten bij het Jaar van de Mijnen 2015 en het 70-jarig bestaan van de traditie in 2016.
	borging 3: - Jongeren intensiever betrekken bij de organisatie door een jeugdig bestuurslid Jeugdzaken aan te stellen.- Jongeren op meerdere momenten per jaar bij de traditie betrekken. 
	borging 4: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.
	borging 5: 


