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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.


	naam traditie: Harddraverij van Medemblik
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	knelpunt 1: De PR kan/moet beter.
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	knelpunt 3: Er wordt geen nieuwe technologie gebruikt, zoals apps, snelheidsmeters of videoschermen.
	knelpunt 4: De deelnemers aan de ringrijderij zijn veelal dezelfde mensen, die op leeftijd zijn.
	knelpunt 5: Protesten van dierenwelzijnsorganisaties tegen paardensport.
	borging 1: - Een communicatieplan gericht op jongeren opstellen, met onder meer gebruik van sociale media als Youtube en Facebook.- Bij het 175-jarig jubileum in 2017 een tentoonstelling organiseren over de geschiedenis en hiervoor veel aandacht genereren. 
	borging 2: Verjonging van het bestuur en de vrijwilligers.
	borging 3: Apps, schermen en snelheidsmeters inzetten tijdens de draverij om jongeren, die digitale interactie willen, meer te binden. Dit zijn aantrekkelijke middelen voor sponsoren om te financieren. 
	borging 4: Hippische activiteiten voor jongeren organiseren en een pikeursprijs instellen voor deelnemers onder de dertig jaar. 
	borging 5: - In de berichtgeving steeds uitdragen dat het welzijn van de paarden en de strenge reglementen die van toepassing zijn, voorop staan.- Liefde voor de paardensport uitdragen.
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