Jaarverslag 2016
2016 is een goed gevuld jaar waarin, naast reguliere zaken, ook nieuwe ontwikkelingen in de
vertellers‐wereld de nodige aandacht vragen. Op grote en kleine schaal blijft het borrelen in
vertellend Nederland en komen nieuwe initiatieven van de grond. Het werkbestuur van
Stichting Vertellen blijft breed alert en steekt in een groot aantal zaken zelf de handen uit de
mouwen om de algemene doelstelling ‘het voor het voetlicht brengen van verhalen vertellen’
zoveel mogelijk te realiseren. De stichting blijft werken aan het versterken van haar
faciliterende rol en zal dienaangaande ook blijven streven vrijwilligers te betrekken om
gezamenlijk de doelen te realiseren. Ook de contacten met de verschillende vertelorganisaties
in binnen‐ en buitenland zijn een belangrijk aandachtspunt.

I. Het bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december uit
- Esther Kornalijnslijper (voorzitter)
- Mieke Aalderink (secretaris)
- Wil Spronck (penningmeester en webbeheerder)
- Ry Eykelhof (contactsecretaris)
- Reinou Vogel (algemeen bestuurslid)
- Walter Roozendaal (algemeen bestuurslid)
Gottfrid van Eck heeft per 1 juli zijn functie als bestuurslid neergelegd. Hij heeft aangegeven
wel beschikbaar te blijven voor Stichting Vertellen als vrijwillige medewerker. Zijn afscheid
heeft vorm gekregen in een afscheidswoordje tijdens de ontmoetingsdag op 1 oktober en een
etentje met het bestuur in augustus.
Na een seizoen met zeven gaan we voorlopig even verder met zes bestuursleden. De taken
zijn herverdeeld. Het bestuur heeft 6 x regulier vergaderd. Na een drietal vergaderingen – in
februari, juni en september is een uitgebreide nieuwsbrief gestuurd onder redactie van Walter
Roozendaal.
De bestuursleden komen, in wisselende samenstelling, meerder keren bijeen met leden van
externe organisaties om te vergaderen, (zich) te (laten) informeren of activiteiten voor te
bereiden. Ook wordt tussendoor vergaderd in wisselende samenstellingen door bestuurs‐ en
werkgroepleden.
De bestuursleden constateren dat er naast de reguliere vergaderingen, behoefte is aan een
onderling informele uitwisseling en besluit tot een aantal ‘benen‐op‐tafel’‐bijeenkomsten in
het komend jaar.

II. Werkgroepen
Voor de Stichting Vertellen zijn structurele en ad hoc werkgroepen actief.
In augustus is de derde jaarlijkse vrijwilligersmiddag georganiseerd. De bedoeling van de
bijeenkomst is een jaarlijks moment van contact tussen alle medewerkers van bestuur en
werkgroepen van Stichting Vertellen, middels een informele bijeenkomst. Het thema van dit
jaar is ‘de persoonlijke motivatie van verteller c.q. vrijwilliger’. Reinou Vogel en Walter
Roozendaal organiseren de bijeenkomst en zorgen voor een inhoudelijk programma.
Werkgroep Webbeheer
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Wil Spronck is verantwoordelijk voor de contacten met de externe deskundige inzake Joomla.
Een bestuurslid ondersteunt.
Werkgroep Wereldverteldag
De werkgroep bestaat per 31 december uit:
‐ Janneke Meijer (voorzitter)
‐ Cara Howe‐Taylor (notulen en facebook)
‐ Fred Uit het broek (werkgroeplid)
‐ Kitty Legtenberg (werkgroeplid)
‐ Margot Vermeulen (werkgroeplid m.i.v. mei 2016)
Mieke Aalderink is contactpersoon vanuit het bestuur voor de werkgroep.
De werkgroep vergadert 8x, ondersteunt de activiteiten op Wereldverteldag, geeft een
nieuwsbrief uit, onderhoudt de eigen website en maakt een meerjarenbeleidsplan.
Werkgroep Ontmoetingsdag
Voor de jaarlijkse ontmoetingsdag wordt een werkgroep gevormd ter voorbereiding van het
programma. Deelnemers van de werkgroep zijn vertellers/deskundigen die vanuit hun
interesse/vakgebied een ontmoetingsdag inhoud willen geven. Vaste vertegenwoordiger van
het bestuur is Mieke Aalderink.
Werkgroep Vertelambassadeur van het Jaar
De werkgroep bestaat per 31 december uit:
‐ Reinou Vogel, (bestuurslid ‐ voorzitter)
‐ Eric Borrias (vertelambassadeur 2016)
‐ Mia Verbeelen (vertelambassadeur 2015)
‐ Veva Gerard (vertegenwoordiger Vlaanderen ‐ werkgroeplid)
‐ Arjen Barel (Storytelling Centre ‐ werkgroeplid)
‐ Frank Belt (verteller ‐ werkgroeplid)
Han Meijer neemt na drie jaar afscheid van de werkgroep.
De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van meerdere vertelorganisaties in
Nederland en Vlaanderen. De werkgroep kiest de Vertelambassadeur van het Jaar. De
werkgroep fungeert als jury met een vaste voorzitter, Reinou Vogel, de vertelambassadeurs en
drie juryleden die maximaal drie jaar deelnemen.
Werkgroep Jonge Verteller van het jaar
De organisatie voor de verkiezing van Jonge Verteller van het jaar ligt in handen van
Storytelling Amsterdam en is gehouden tijdens het festival in november. Het bestuur
ondersteunt in publiciteit, en met een geldprijs voor coaching voor de Jonge Verteller van het
Jaar.
De Jonge Verteller van het Jaar wordt ook geprogrammeerd tijdens het Vertel Event in januari.
Contactpersoon in het bestuur is Esther Kornalijnslijper.
Werkgroep Vertelwiki
De werkgroep bestaat per 31 december uit:
‐ Tom Draisma (verteller)
‐ Melanie Plag (verteller)
‐ Walter Roozendaal (bestuur SV)
‐ Wil Spronck (bestuur SV)
De werkgroep komt met regelmaat bij elkaar voor overleg.

III. Participanten
Het totaal aantal participanten is in 2016 gedaald van 165 per 01 januari naar 164 per 31
december. De bijdrage blijft € 55,00 per jaar.
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IV. Financiën
Het financiële jaar is positief afgesloten.
De vermogenspositie is stabiel.
Zie het financieel verslag 2016 voor gedetailleerde informatie.

V. Vertelevent
Er is voor de derde keer een Vertelevent georganiseerd. Het event, op 23 januari, wordt goed
bezocht en levert weer een aantal nieuwe participanten op. Tijdens het event neemt Mia
Verbeelen afscheid als vertelambassadeur. Het middagprogramma wordt georganiseerd door
de vertrekkende vertelambassadeur i.s.m. het bestuur m.n. Gottfrid van Eck. De uitslag van de
verkiezingen van het de nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar wordt bekend gemaakt.
Er is een gezamenlijke maaltijd, waarna een vertelvoorstelling door een vertellers uit
Nederland en Vlaanderen.
De locatie (Theaterhuis De Berenkuil in Utrecht) blijkt te klein voor het stijgende aantal
bezoekers en ook de organisatie mag meegroeien met de grootte van het Event.

VI. Vertelambassadeur
Eric Borrias wordt de nieuwe ‘Vertelambassadeur van het jaar 2016’.
De keuze is bepaald in twee rondes door het aantal stemmen, het oordeel van een deskundige
jury en de motivatie van de kiezer. Dit jaar heeft de jury besloten geen short‐list bekend te
maken. Hiervoor waren te weinig stemmen ingediend.
De vertelambassadeur van het jaar dient zich actief in te zetten voor het promoten van het
verhalen vertellen in Nederland in samenwerking met het bestuur van Stichting Vertellen. De
Vertelambassadeur van het Jaar krijgt hiervoor een bescheiden financiële bijdrage. In 2016
blijft de vorige ambassadeur stand‐by in een tandem‐constructie.
Ook heeft de jury besloten tot het uitreiken van een oeuvreprijs, en wel aan Frans de Vette.
Deze oeuvreprijs is incidenteel.

VII. Ontmoetingsdagen
De ontmoetingsdag is op 1 oktober en is geopend met informatie van het bestuur inzake
lopende zaken en financiën. De WVD‐werkgroep kijkt vooruit naar 20 maart 2017 met een
kleine actie.
De organisatie van de ontmoetingsdag is in handen van ‘De Verhalenfontein’. De rode draad is
‘Netwerken’. Er zijn ca. 35 bezoekers.
In het voorjaar gaat een enquête rond onder de participanten om de behoeften rond de
ontmoetingsdag te peilen. De uitkomsten zijn duidelijk maar niet opmerkelijk. Er blijft
behoefte aan gezamenlijke activiteiten. Op basis van de uitslag besluit het bestuur regionale
initiatieven met een kleine bijdrage te ondersteunen. Dit krijgt in het nieuwe kalenderjaar
gestalte.
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VIII. Wereldverteldag
Er zijn ca. 40 activiteiten gemeld op WVD‐agenda op de website, door individuele vertellers en
vertelorganisaties.
Er is 1 bijeenkomst geweest van de werkgroep WVD, onder begeleiding van de
Sesamacademie, waarin een werkplan is gemaakt voor WVD 2017. Vanuit het bestuur was
Mieke Aalderink aanwezig. De website www.wereldverteldag.nl is aangepast, de agenda is
vernieuwd.
In oktober hebben 3 werkgroepleden een korte cursus gevolgd bij de webbeheerder, zodat
zelfstandig de belangrijkste aanpassingen aan de site gedaan kunnen worden.
De homepage is hiervoor in december uitgebreid met blogs voor een adequate berichtgeving.

IX. Publiciteit
De Stichting promoot het vertellen via Twitter (@infovertellen) en facebook
https://www.facebook.com/stichtingvertellen. De activiteiten van de vertelagenda worden
ook wekelijks verspreid via facebook en twitter.
Er is een algemene flyer met informatie over Stichting Vertellen.
Ry Eykelhof werkt aan een nieuw logo.

X. Website
De plannen voor de realisatie van een digitaal Vertelplein, een startpagina voor verhalen
vertellen, vorderen. Er is een ‘denktank’ bijeengeroepen door Wil/Walter, bestaande uit:
‐ Ailun Elzenga (Nationale Vertelschool)
‐ Anne van Delft (verteller)
‐ Arjen Barel (Storytelling Centre)
‐ Ernst Weerstra (Verteltheater)
‐ Esther Kornalijnslijper (Stichting Vertellen)
‐ Farnoosh Farnia (Mezrab Storytelling School)
‐ Marita Coppes (Nationale Vertelschool)
‐ Marja van den Hurk (Hogeschool Leiden)
‐ Menno M. Dijkstra (ABN AMRO, facilitator)
‐ Raymond den Boestert (Vertelacademie)
‐ Theo Meder (Meertensinstituut / KNAW / Stichting Vertelcultuur)
‐ Walter Roozendaal (Stichting Vertellen)
‐ Wil Spronck (Stichting Vertellen)
Er zijn twee denktankbijeenkomsten geweest. In augustus en oktober. Daarna is er een
kleinere klankbordgroep gevormd, bestaande uit Raymond den Boestert, Ernst Weerstra, Arjen
Barel, Kitty Peetoom en van SV Walter Roozendaal en Wil Spronck en Esther Kornalijnslijper.
Speerpunt zijn voorlopig de vertelvelden ‘onderwijs’ en ‘publiek’ en een constructieve
samenwerking van de deelnemende partijen.
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XI. FEST
Esther Kornalijnslijper en Walter Roozendaal gaan naar de bijeenkomst van FEST in Parijs.
http://www.fest‐network.eu/past‐conferences/conference‐2016‐paris‐france/.
Belangrijke onderwerpen zijn het verder groeien en professionaliseren van de Europese
organisatie en het belang van verhalen vertellen in de wereld in deze tijd. Er is in verschillende
groepen gebrainstormd over de verschillende onderwerpen. De output van deze brainstorms
wordt de input voor het bestuur van FEST om een grote Europese netwerk aanvraag te doen.
Verder is een relevant artikel de key note lecture van Bruno delaSalle over de functies van
verhalenvertellers:
http://www.fest‐network.eu/public‐library/talks/a‐storytellers‐functions/

XII. Activiteiten in concept
De activiteiten geformuleerd voor de agenda van 2017 zijn:
- Het ontwikkelen van een digitaal vertelplein
- Het uitwerken van een vrijwillersbeleid
- De wenselijkheid en mogelijkheid voor het sturen van nieuwsbrieven voor externen
onderzoeken en ontwikkelen
- Verdere oriëntatie op en verdieping van contact met samenwerkingspartners
- Nederland vertelt 2017
Zie de vooruitblik 2017 voor gedetailleerde informatie.
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