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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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