Jaarverslag 2015
2015 was voor Stichting Vertellen een jaar waarin
wederom de handen flink uit de mouwen moesten.
Het bestuur is een werkbestuur, en door het groot
aantal ontwikkelingen rondom verhalen vertellen in
brede zin blijft alertheid noodzakelijk. De doel‐
stelling blijft onveranderd het voor het voetlicht brengen van verhalen vertellen, in welke zin
ook. De stichting wil hierin de vertellers zoveel support bieden.
De contacten met Vlaanderen, immers ook een Nederlandstalig vertelgebied, nemen een run,
mede dankzij de vertelambassadeur van dit jaar.
De stichting probeert zijn faciliterende rol te versterken. Dat neemt niet weg dat er gedurende
het jaar genoeg te doen blijft. Gelukkig vinden ook meer vrijwilligers de weg naar werkgroepen
en bestuur. Deze actieve betrokkenheid is het bestuur en daardoor voor vertellend Nederland,
een steun in de rug.

I. Het bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december uit
- Esther Kornalijnslijper (voorzitter)
- Mieke Aalderink (secretaris)
- Wil Spronck (penningmeester en webbeheerder)
- Gottfrid van Eck (p.r. en perscontacten)
- Ry Eykelhof (contactsecretaris)
- Reinou Vogel (algemeen bestuurslid)
- Walter Roozendaal (algemeen bestuurslid)
Mirjam Mare is per 1 mei gestopt als voorzitter en bestuurslid. Esther Kornalijnslijper is
gestopt als contactsecretaris en heeft de functie als voorzitter van Mirjam overgenomen. Ry
Eykelhof en Walter Roozendaal zijn per 01 augustus ingestapt als nieuwe bestuursleden. Ry
heeft de functie van contactsecretaris op zich genomen. Het bestuur heeft 6 x regulier
vergaderd. Na een aantal vergaderingen wordt een nieuwsbrief verzonden.
Er is overleg geweest met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
(VIE) en met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Er is 1 bijeenkomst geweest van de werkgroep WVD, onder begeleiding van de
Sesamacademie, waarin de nieuwe aanpak 2015‐2016 is voorbereid. Vanuit het bestuur was
Mieke Aalderink aanwezig.

II. Werkgroepen
Voor de Stichting Vertellen zijn structurele en ad hoc werkgroepen actief.
In augustus is de tweede 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. Hierbij was ook de Vertelambassadeur
van het Jaar 2015, Mia Verbeelen, aanwezig.
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Werkgroep Webbeheer (structureel)
Wil Spronck is verantwoordelijk voor de contacten met de externe deskundige inzake Joomla.
Een bestuurslid ondersteunt.
Werkgroep Wereldverteldag (structureel)
Bestaat eind 2015 uit Fred Uit het broek, Cara Howe‐Taylor, Kitty Legtenberg en Janneke
Meijer.
Melanie Plag, Toke de Kroon en Michael Driebeek van der Ven zijn gestopt met de
werkgroepactiviteiten.
Mieke Aalderink is contactpersoon vanuit het bestuur voor de werkgroep.
De werkgroep heeft 7 x vergaderd, ondersteunt de activiteiten op Wereldverteldag, geeft een
nieuwsbrief uit, onderhoudt de eigen website en maakt een meerjarenbeleidsplan.
Op 20 maart is voor de derde keer een WereldWijdVertelCafé georganiseerd in Utrecht.
Werkgroep Ontmoetingsdag (Ad hoc)
Per ontmoetingsdag is 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. De ontmoetingsdag is ter discussie geweest in het nieuwe beleidsplan. De
organisatie zal worden aangepast. Hiervoor worden de participanten gehoord.
Werkgroep Vertelambassadeur van het Jaar
Deze nieuwe werkgroep kiest de Vertelambassadeur van het Jaar. De werkgroep is
samengesteld uit vertegenwoordigers van meerdere vertelorganisaties in Nederland en
Vlaanderen, met name Han Meijer (Verhalenfontein), Taletta Bierens (Vertelschuur), Mia
Verbeelen, Veva Gerard en Reinou Vogel, voorzitter. De werkgroep functioneert als jury met
een vaste voorzitter, Reinou Vogel, de vertelambassadeur en drie adhoc juryleden die
maximaal drie jaar deelnemen.
Werkgroep Jonge Verteller van het jaar
De organisatie voor de verkiezing van Jonge Verteller van het jaar is overgenomen door
Storytelling Amsterdam en is gehouden tijdens het festival in november. Het bestuur blijft
ondersteunen in publiciteit, en met een geldprijs voor coaching voor de Jonge Verteller van het
Jaar.
Werkgroep Vertelwiki
De werkgroep komt met regelmaat bij elkaar voor overleg. De werkgroep bestaat uit Tom
Draisma, Walter Roozendaal en Melanie Plag. Irene Bakker is gestopt. Wil Spronck
vertegenwoordigt de werkgroep vanuit het bestuur.

III. Participanten
Het totaal aantal participanten is in 2015 gestegen van 148 per 01 januari naar 165 per 31
december.

IV. Financiën
-

Het financiële jaar is positief afgesloten.
Er is de overstap gemaakt naar de TRIODOS‐bank.
De contacten met de ING moeten nog officieel worden afgesloten
De vermogenspositie is stabiel. Zie hiervoor het financieel jaarverslag
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V. Vertelevent
Er is voor de tweede keer een Vertelevent georganiseerd. Het event, op 24 januari, is goed
bezocht en heeft 8 nieuwe participanten opgeleverd. Tijdens het event neemt Sahand
Sahebdivani, de oude Verteller van het Jaar afscheid. Het middagprogramma is georganiseerd
door het bestuur m.n. Gottfrid van Eck. De uitslag van de verkiezingen van het de nieuwe
Vertelambassadeur van het Jaar wordt bekend gemaakt.
Mia Verbeelen werd gekozen als ‘Vertelambassadeur van het jaar 2015’. De keuze werd
bepaald in twee rondes door het aantal stemmen, het oordeel van een deskundige jury en de
motivatie van de kiezer. 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.
Er is een gezamenlijke maaltijd, waarna een Vlaams‐Nederlandse vertelvoorstelling door 3
generaties vertellers.

VI. Ontmoetingsdagen
Er is één ontmoetingsdag georganiseerd. De ontmoetingsdag is geopend met informatie van
het bestuur inzake lopende zaken en financiën.
- 03 oktober:
Historische verhalen (Levend Verleden), georganiseerd door vertelkring De Verhalenkraal
uit Hengelo. Een verslag hiervan is te vinden op de Vertelwiki.
http://stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Ontmoetingsdag_3_oktober_2015

VII. Afscheid Mirjam Mare
30 mei was het officiële afscheid van Mirjam Mare na vele jaren bestuurslid te zijn geweest,
waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter. Met een inspirerende lezing van wetenschapsjournalist
Mark Mieras met 80 bezoekers, en ’s avonds een smakelijk etentje met het bestuur is op
feestelijke wijze afscheid genomen van Mirjam.
Een verslag hiervan is te vinden op de Vertelwiki
http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Hersenen_en_vertellen

IV. Publiciteit
-

De Stichting promoot het vertellen via Twitter (@infovertellen en facebook
https://www.facebook.com/stichtingvertellen. Dit zal aandacht blijven houden.
De activiteiten van de vertelagenda worden ook wekelijks verspreid via facebook en
twitter.
Er is een algemene flyer met informatie over Stichting Vertellen
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X. Website
- Er zijn vergaande plannen voor de realisatie van een digitaal Vertelplein, een startpagina
voor verhalen vertellen. De voorbereidende werkzaamheden daarvoor zijn gestart.

XI. FEST
Esther Kornalijnslijper is naar de bijeenkomst van FEST geweest in Griekenland. Nederland
heeft meegedongen in de verkiezing van het gastland van 2017. Hier is in samenwerking met
Storytelling Center en de Verhalenfontein aan gewerkt. Uiteindelijk heeft Ierland na twee
stemrondes nipt gewonnen. FEST 2015 heeft e.e.a. aan vragen opgeroepen over de organisatie
rond de verkiezing van het gastland. Het bestuur zal zich in 2016 buigen over een mogelijk
voorstel voor aanpassing.

XII. Activiteiten in concept
De activiteiten geformuleerd voor de agenda van 2016 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
- Een oriëntatie op samenwerkingspartners
- Mogelijkheden Maand van het Vertellen 2018
Zie de vooruitblik 2016 voor gedetailleerde informatie.
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