VOORUITBLIK 2016
INLEIDING
Het vertellen van verhalen komt steeds meer in de aandacht, en Stichting Vertellen groeit mee. We
gaan het 17e jaar in met inmiddels 162 participanten. Het aantal participanten groeit de laatste jaren
met 10 tot 20 per jaar. De participanten zijn de financiële kurk waarop de stichting drijft. Daarnaast
wordt de stichting gedragen door vele vrijwilligersuren. Naast de zeven bestuursleden zijn nog een
twaalftal vrijwilligers werkzaam in de werkgroepen Wereldverteldag, VertelWiki, de jury voor de
verkiezing Vertelambassadeur van het Jaar, en ad‐hoc vrijwilligers voor hand en spandiensten.
Naast de interne organisatie zijn er vele contacten met andere vertelorganisaties in Nederland,
Vlaanderen en Europa. We hopen als stichting in het steeds groter wordende netwerk vanuit onze
onafhankelijkheid een verbindende rol te spelen. En op die manier ook naar buiten toe als een
wegwijzer fungeren – zoals een VVV – voor vertellen in het Nederlands taalgebied. Onze missie blijft
onveranderd: Vertellers worden gehoord!

SPEERPUNT 1: HET VERTELPLEIN
Wat we dit jaar – samen met vele partners – hopen te realiseren is een nieuwe website, een digitaal
Vertelplein, een startpagina voor vertellen, een overkoepelend laagdrempelig informatiepunt voor
zowel interne als externe doelgroepen. We willen de eerste helft van dit jaar samen met
toonaangevende partijen en individuen een ontwerp maken van dit vertelplein en dit platform in de
tweede helft van het jaar te realiseren. Een platform dat klaar is voor nieuwe ontwikkelingen van
communiceren en samen werken.
SPEERPUNT 2: ONTMOETINGSDAGEN
Op dit moment is er naast het Vertel Event in januari één ontmoetingsdag in oktober. Daarnaast is er
ruimte in budget en agenda om een themadag te organiseren, mits daar een goed idee voor komt
vanuit de participanten.
Deze verandering ten opzichte van jarenlang drie ontmoetingsdagen per jaar heeft vragen en
discussie opgeroepen, waarna we een enquête hebben uitgezet onder participanten en niet‐
participanten om de behoefte aan ontmoetingsdagen en andere events te peilen in het
veranderende vertellandschap. Dit betreft zowel de frequentie als de invulling.
Deze enquête zal begin dit jaar uitgewerkt worden en afhankelijk van de resultaten en reacties kan
het aantal en de inhoud van jaarlijkse activiteiten aangepast worden. De resultaten zullen
gecommuniceerd worden via de nieuwsbrieven, website en Erwaseens‐lijst.
Voor 2016 staat in ieder geval al een ontmoetingsdag in Utrecht op het programma en wel op 1
oktober. Er is op dit moment nog geen organiserende vertelkring/groep vertellers. Er zal in ieder
geval een ruime delegatie van de Vlaamse organisatie Van Stoel tot Stoel aanwezig zijn.
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VERTELAMBASSADEUR VAN HET JAAR 2016
De titel en functie Vertelambassadeur van het Jaar gaat dit jaar de 8e ronde in en wordt steeds meer
aangegrepen om contact te zoeken met zowel interne als externe organisaties.
De nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar Eric Borrias zal dit jaar een tandem vormen met de
Vertelambassadeur van het Jaar 2015 Mia Verbeelen. Op deze manier wordt verder handen en
voeten gegeven aan de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse vertelorganisaties.
Ook de jury voor de Vertelambassadeur van het Jaar zal weer een Vlaams‐Nederlandse samenstelling
hebben. De bekendmaking zal weer plaatsvinden op het jaarlijkse Vertel Event.
VERTEL EVENT
Het Vertel Event groeit uit haar jasje, en er zal een grotere locatie voor 150 bezoekers gezocht gaan
worden. De datum voor volgend jaar is zaterdag 28 januari 2017. Dit Event wordt in samenwerking
met de Vertelambassadeur van het Jaar 2016 Eric Borrias ingevuld. Ook is hier weer de
bekendmaking van de nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar 2017. Er is ruimte voor een kleine
informatiemarkt en boekenverkoop/ruil/doorgeef en er wordt voor een smakelijk buffet gezorgd.
Het Vertel Event is daarnaast een belangrijke plek voor ontmoeting en uitwisseling. Aan de hand van
de gekregen feedback zullen we hier ook meer ruimte voor gaan creëren.
WERELDVERTELDAG
Ook dit jaar is de werkgroep WVD, bestaande uit Janneke Meijer, Fred uit het Broek, Kitty Legtenberg
en Cara Taylor, actief om de landkaart op www.wereldverteldag.nl te laten vullen door vele
vertelevenementen en WereldWijde Vertelcafés in Nederland en Vlaanderen. Dit door onder andere
nieuwsbrieven, flyers en posters, ondersteuning door draaiboeken en contacten met buitenlandse
vertellers. Het thema dit jaar is ‘Sterke Vrouwen’. In de nieuwsbrieven zullen sterke vrouwen uit de
historie worden genoemd en toegelicht.
VERTELWIKI
De VertelWiki vind je op http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Main_Page).
De werkgroep bestaande uit Wil Spronck, Walter Roozendaal, Tom Draisma en Melanie Plag bouwt
dit jaar verder aan de VertelWiki. We gaan meer en meer participanten (en anderen!) uitnodigen om
mee te schrijven aan de Wiki en het nog meer als naslagwerk (van bijvoorbeeld nieuwsbrieven) gaan
gebruiken. In samenwerking met Marja van den Hurk van de PABO in Leiden wordt de VertelWiki een
integraal onderdeel van de minor ‘Van verhalen groei je’.
FEST – Federation of European Storytelling
Stichting Vertellen is ingebed in het Europese vertelnetwerk door het lidmaatschap van FEST
(http://www.fest‐network.eu/). Er zijn in totaal 35 vertelorganisaties aangesloten uit 20 landen. De
actieve executive committee werkt hard aan het vullen van de website met alle vertelorganisaties en
informatiedelen via deze website en de social media. Daarnaast is er eens per jaar een conferentie.
Deze zal dit jaar van 1 tot en met 4 juni plaatsvinden in Frankrijk nabij Parijs.
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EN WAT IS ER NOG MEER?
Naast de speerpunten en de lopende zaken zijn er nog verschillende onderwerpen waar we onze
mee bezig blijven houden of willen gaan houden als tijd en menskracht het toelaat.
Vlaams‐Nederlandse ontwikkelingen Mia Verbeelen heeft als Vertelambassadeur in 2015 deuren
opengezet en verbindingen gelegd tussen Vlaamse en Nederlandse vertelorganisaties. Hier gaat ze in
2016 mee door. Zo zal er in 2016 een gesprek plaatsvinden met Wim Vanseveren, directeur bij
Vlaams‐Nederlands Huis deBuren. In 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen
het Vlaams‐Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en
reflectie. deBuren biedt vanuit hartje Brussel een forum voor kunst, cultuur, samenleving en politiek
van de Lage Landen én Europa.
Project 4‐5 mei: oorlogs‐ en bevrijdingsverhalen Ook heeft Mia, samen met de voorzitter, contact
gezocht met Gerdi Verbeet en het Nationaal Comité 4‐5 mei. Dit project zal verder uitgewerkt
worden samen met Eric Borrias, zodat we een voorstel kunnen indienen aan het Nationaal 4‐5 mei
comité en een duidelijke instructie kunnen sturen naar de vertellers die zich opgegeven hebben om
hun verhalen aan te bieden aan de lokale 4‐5 mei comités.
Wedstrijd Jonge Verteller van het Jaar De organisatie ligt in handen van Arjen Barel tijdens het
International Storytelling Festival in Amsterdam in november. Stichting Vertellen draagt weer bij in
de vorm van publiciteit en een geldprijs voor coaching van de Jonge Verteller van het Jaar.
Maand van het Vertellen 2018 Het voorbereidend team bestaat uit Lenneke Beunk en Arjen Barel
(Storytelling Centre), Janneke Tanja (Verhalenfontein), Melanie Plag (initiator), Nancy Wiltink (Tuin
aan Zee), Gottfrid van Eck en Esther Kornalijnslijper (Stichting Vertellen). Er zal door dit team verder
geschreven en gedacht worden aan een projectplan voor een mogelijke Maand van het Vertellen in
2018. Voor de zomer van dit jaar moet duidelijk worden of de plannen levensvatbaar genoeg zijn om
aan te bieden aan de grote fondsen.
Publiciteit Als de contouren van het Vertelplein staan, zullen we ons gaan buigen over het
voorbereiden van een werkgroep PR om ons gezicht naar buiten/externe doelgroepen duidelijker te
maken. Onderwerpen: opschalen social media, nieuwsbrieven voor externe doelgroepen, nieuw flyer
materiaal voor interne en externe doelgroepen. Zodra doelen en eerste stappen daarin helder zijn
gaan we op zoek naar menskracht hiervoor. Geïnteresseerden mogen zich uiteraard al bij ons
melden!
Participanten We zetten in op voortgaande groei in het aantal participanten. Onder andere door
goed te kijken hoe we het participantschap aantrekkelijk(er) kunnen maken en houden voor huidige
en nieuwe participanten. We hopen om binnen enkele jaren door te groeien naar 200 participanten
waardoor we voor alle lopende zaken onafhankelijk blijven van subsidies.
Vrijwilligersbeleid Nu de stichting groeit in aantal taken, participanten en vrijwilliger wordt het hoog
tijd om hierin een stap te zetten en e.e.a. helder op papier te krijgen. We worden hierin geadviseerd
o.a. door de Sesam Academie.
CONCLUDEREND
Met deze vooruitblik hopen we een beeld te geven van de speerpunten, lopende zaken en andere
mogelijke onderwerpen waar Stichting Vertellen – gedragen door de financiële bijdragen door
participanten en de vele uren van vrijwilligers – zich dit jaar mee bezig houdt of gaat houden. Met
elkaar en met enthousiasme komen we weer een stapje verder. We horen dan ook graag jullie
ideeën, feedback en andere input!
Esther Kornalijnslijper
voorzitter Stichting Vertellen
7 maart 2016
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