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Betreft : erkenning circuscultuur Nationale Inventaris

Geachte heer Oudenes,

Met veel genoegen kan ik u meedelen dat de circuscultuur een plek heeft gekregen op de Nationale
lnventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De voordracht voldeed aan alle vereisten:
het is een levende traditie en er is een actieve gemeenschap die de traditie wil doorgeven aan
volgende generaties en daarvoor ook een erfgoedzorgplan heeft ontwikkeld.
De officiële bekendmaking geschiedt altijd via een persbericht vanuit het VIE, maar het tijdstip van
bekendmaking willen wii g+aag met n afstemmen. Bij de procedrrre hoort ook de ondertekening van
het certificaat door de voorzitter van uw stichting en door de directeur van het VIE. Graag wil ik
met u afspreken wanneer we dit het beste kunnen doen en of u bijvoorbeeld een speciale
gelegenheid in gedachten heeft.

Bij

de erkenning hoort ook een logo. Het gebruik van het logo van de Nationale Inventaris is echter
gebonden aan strikte voorwaarden, met name dat het logo slechts gebruikt mag worden door de
hoofdaanvrager en in principe niet voor commerciële doeleinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de
individuele circusondernemingen niet het logo mogen voeren. Over de precieze voorwaarden voor
het gebruik van het logo zullen wij u nog nader informeren en hebben we graag nog even overleg.

Het is de intentie van het VIE om elke twee jaar de voordrachten te evalueren. Plaatsing op de
Nationale Inventaris is immers niet het einddoel, het is slechts een middel om het levensvatbaar
houden van het immaterieel erfgoed te bevorderen. Over twee jaar zullen wij u vragen om een
korte rapportage over de vorderingen van de plannen die u in uw erfgoedzorgplan aankondigde.
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