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Evaluatie erfgoedzorg

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3. Datum 

Datum Toetsingscommissie 

Datum ondertekening certificaat 

Evaluatie over de jaren 

4. Evaluatie

  Ja Nee

1. Traditie doorgegeven 

2. Gewerkt aan aandachtspunten

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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5.  Welke problemen / aandachtspunten in het levend houden en doorgeven van uw traditie 
 had u benoemd voor de afgelopen periode? 

1.

2.

3.

4.

5.
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6.  Welke concrete acties had u voor de afgelopen periode benoemd om uw traditie levend te  
 houden en door te geven aan volgende generaties?

1.

2.

3.

4.

5.
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7.  Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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8.  Wat is niet gelukt? Weet u ook waarom?

1.

2.

3.

4.

5.
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9.  Aan welke problemen / aandachtspunten gaat u de komende tijd werken?

1.

2.

3.

4.

5.
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10. Welke concrete acties wilt u de komende tijd gaan uitvoeren om uw traditie levend te houden   

 en door te geven aan volgende generaties?

1.

2.

3.

4.

5.
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	naam gemeenschap: Stichting Zomercarnaval Nederland
	datum toets: 10-06-2016
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	knelpunt 1: Het artistieke niveau moet elk jaar hoog zijn om de bezoekersaantallen hoog te houden.
	knelpunt 2: De bestuursleden vergrijzen.
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	borging 1: Artistieke professionalisering van groepen in de Straatparade door het organiseren van workshops met internationale experts, door investering in de kwaliteit van praal- en muziekwagens. Uitbreiding van artistieke samenwerking met Nederlandse kunstenaars en onderwijsinstellingen.
	borging 2: -  Jongeren met behulp van sociale media bewustmaken dat zij een traditie vormgeven die hun voorouders uit de Cariben (en andere tropische landen) hebben meegenomen: roots, traditie & voorouders.- Jonge bestuursleden en vrijwilligers werven via social media, de website, mond tot mond reclame, de achterban en vrijwilligersorganisaties.
	borging 3: Samenwerking met tropische carnavalsorganisaties in Europa op het gebied van Europese subsidies en uitwisseling van kennis over de borging en het zichtbaar maken van het erfgoed.
	borging 4: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd. 
	borging 5: Vergroten van de media-exposure door onderdelen geschikt te maken voor tv. Hierin het bewustzijn van de geschiedenis van de traditie beter laten zien: het erfgoed zichtbaar maken voor het publiek.
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