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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.



7

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.


	naam traditie: Gondelvaart op wielen in Drogeham
	naam gemeenschap: Stichting Gondelvaart op wielen Drogeham
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	evaluatie jaren: 
	knelpunt 1: De jeugd ziet het als een oubollige traditie en heeft vaak niet genoeg kennis van de traditie. 
	knelpunt 2: Wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid en van inrichting en locatie van bouwplaatsen. Alleen mensen met een tractor rijbewijs mogen de tractor besturen die een praalwagen trekt.
	knelpunt 3: De organisatie eist steeds meer professionaliteit en dat gaat wellicht te veel vragen van de vrijwilligers, die steeds minder tijd hebben.
	knelpunt 4: Mensen gaan bouwen bij buurten die vaak winnen, waardoor in andere buurten niet voldoende bouwers zijn.
	knelpunt 5: Afhankelijk van het aanbod van bloemen via andere corso’s.
	borging 1: - Een lesbrief maken voor basisscholen zodat kinderen meer weet krijgen van de traditie en de jeugd motiveren bij hun eigen buurt te blijven.- In gesprek gaan met jongeren over hoe door de inzet van social media meer aandacht komt bij jonger publiek.
	borging 2: In nauw overleg blijven met de gemeente over bestemmingsplannen, wet- en regelgeving.
	borging 3: Meer publiciteit zoeken en uitbreiden van de website in de aanloop naar de vijfitigste Gondelvaart.
	borging 4: Beter uitdragen dat de Gondelvaart van iedereen is, versterken van het ‘wij gevoel’.
	borging 5: Onderzoeken hoe de levering van bloemen in de toekomst zal gaan en wat alternatieve materialen zijn voor bloemen.
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