VOORUITBLIK 2017
INLEIDING
Stichting Vertellen gaat haar 18e jaar in met een nieuw logo. Het oude logo waaruit woorden als
vogels de wereld invliegen en daarmee uiting gaven aan ons motto ‘Vertellers worden gehoord’,
wordt opgevolgd met een logo waar het zijn van een community van vertellers meer in tot uiting
komt. We komen bij elkaar om te inspireren, ontmoeten, ingangen te vinden, en waaieren dan weer
uit om elk op ons eigen plek – stad, dorp of regio, of beroepsveld – zaadjes te laten ontkiemen en
vertellen een stevige plek in de samenleving te geven. Stichting Vertellen hoopt een bijdrage te
geven aan het landelijk inspireren van lokale groei.
We kunnen dit doen met de jaarlijkse financiële bijdragen van ruim 160 participanten en de vele uren
door een kleine 20 vrijwilligers in bestuur, werkgroepen Wereldverteldag en Vertelwiki, de vakjury
voor de verkiezing Vertelambassadeur van het Jaar, de Vertelambassadeur van het Jaar, en ad‐hoc
vrijwilligers voor hand en spandiensten. We kunnen dit ook doen door de versteviging van de
contacten met andere vertelorganisaties in Nederland, Vlaanderen en Europa.
We zetten als Stichting Vertellen de stappen die we kunnen zetten binnen de beperkingen van een
vrijwilligersorganisatie, en kijken uit naar wat de voortgaande samenwerking tussen
vertelorganisaties én niet te vergeten de inspanningen van iedereen die met vertellen bezig is, in de
nabije toekomst gaat brengen!
SPEERPUNT 1: HET VERTELPLEIN / SAMENWERKING VERTELORGANISATIES
De voorbereidingen voor een digitaal Vertelplein – een aantrekkelijke startpagina voor vertellen
voor externe en interne doelgroepen – gaan de tweede fase in. De Klankbordgroep bestaat uit: Wil
Spronck, Walter Roozendaal en Esther Kornalijnslijper (Stichting Vertellen), Raymond den Boestert
(Vertelacademie), Arjen Barel (Storytelling Centre), Ernst Weerstra (Theaterbureau het Verteltheater)
en Kitty Peetoom (Verhalenboot/Zwolle Unlimited). De Klankbordgroep werkt dit jaar aan de drie
lagen die nodig zijn om een digitaal Vertelplein te realiseren: inhoud, organisatie en communicatie.
Het gezamenlijk werken aan dit Vertelplein draagt bij aan een verdergaande samenwerking van
vertelorganisaties.
SPEERPUNT 2: ONTWIKKELING NIEUW BELEIDSPLAN
Het huidige beleidsplan is geschreven voor 2015‐2016, en ook in 2017 kan het bestuur daar nog mee
uit de voeten. De wereld verandert, de vertelwereld groeit. En ook in het kader van de
ontwikkelingen van rond het Vertelplein en samenwerkende vertelorganisaties is het dit jaar tijd om
pas op de plaats te maken onszelf weer de vraag te stellen: waar staat Stichting Vertellen op dit

Voortuitblik Stichting Vertellen 2017

pagina 1

moment en wat is ons bestaansrecht? Om daarnaast de blik weer vooruit te richten en de vraag te
stellen wat we in de komende jaren voor vertellers en vertellen kunnen betekenen.
Voor bovenstaande vragen zal het bestuur een extra avond bij elkaar komen in februari voor een
interne ‘benen op tafel’ sessie, en ook weer begeleiding inroepen van de SESAM academie om in een
aantal sessies te komen tot een beleidsplan 2018‐2020.
Hierin zal ook het vrijwilligersbeleid verder uitgewerkt worden waarvoor we in 2016 input gekregen
hebben vanuit vrijwilligers en bestuur tijdens de vrijwilligersdag.
BEMENSING
Er zullen dit jaar nieuwe bestuursleden gezocht worden. Specifieke taken die voor nieuwe invulling
zoeken zijn: het penningmeesterschap of stevige ondersteuning daarvan, en een bestuurslid met
goede pen en organisatiekwaliteiten. Gezien de veelheid aan taken willen we weer toegroeien naar
een werkbestuur van zeven personen.
VERTELAMBASSADEUR VAN HET JAAR 2016
De titel en functie Vertelambassadeur van het Jaar gaat dit jaar de 9e ronde in. De functie wordt zeer
serieus opgepakt door de Vertelambassadeurs en dat blijkt een stevige taak. We zullen tijdens de
beleidssessies ook het ambassadeurschap onder de loep houden om te kijken of en op welke manier
we hiermee in de toekomst mee verder gaan.
De nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar 2017 Pauline Seebregts zal dit jaar een tandem vormen
met de Vertelambassadeur van het Jaar 2016 Eric Borrias. Pauline zal zich richten op de vraag welke
verhalen er in onze tijd verteld moeten worden.
Ook de vakjury voor de Vertelambassadeur van het Jaar zal weer op sterkte gebracht worden en een
Vlaams‐Nederlandse samenstelling hebben.
VERTEL EVENT
Het Vertel Event zal voor de tweede maal in de Gelderlandfabriek in Culemborg gaan plaatsvinden.
Op deze locatie kunnen we doorgroeien tot 200 bezoekers. De datum is zaterdag 27 januari 2018. Dit
Event wordt in samenwerking met de Vertelambassadeur van het Jaar 2017 Pauline Seebregts
ingevuld met ondersteuning van Vertelambassadeur van het Jaar 2016 Eric Borrias. Het bestuur
wordt daarnaast ondersteunt in de organisatie door Lenneke Beunk van Bureau Barel. Tijdens het
Event zal ook weer de bekendmaking van de nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar 2018
plaatsvinden. Er is ruimte voor een kleine informatiemarkt en boekentafel en inpandig restaurant
Una Volta verzorgt een smakelijk Italiaans buffet.
WERELDVERTELDAG
Ook dit jaar is de werkgroep WVD, bestaande uit Fred uit het Broek, Kitty Legtenberg, Margot
Vermeulen en Cara Taylor, actief om de landkaart op www.wereldverteldag.nl te laten vullen door
vele vertelevenementen in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar wordt ook gevraagd om zoveel
mogelijk foto’s en selfies te maken met de WVD paraplu, die tijdens het Vertel Event als warme
broodjes over de toonbank gingen.
Het thema is ‘Transformatie’. In de nieuwsbrieven en blogjes op de website zal dit thema verder
worden toegelicht. Er wordt ook weer een flyer beschikbaar gesteld voor de vertellers.
ONTMOETINGSDAGEN
De jaarlijkse ontmoetingsdag zal dit jaar in mei in plaats van oktober plaatsvinden. Dit omdat we –
bestuur en participanten – uitgenodigd zijn voor de ontmoetingsdag van onze zusterorganisatie Van
Stoel tot Stoel in Antwerpen op 7 oktober 2017. Daarnaast is er een klein budget gereserveerd voor
het ondersteunen van regionale ontmoetingsdagen.
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NEDERLAND VERTELT
Vanuit het voorbereidend team voor de Maand van het Vertellen ‐ 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) – is het plan gekomen voor
‘Nederland Vertelt’: Vertel Events over o.a. Erfgoed, Onderwijs en Welzijn in de week voor de tiende
editie van het Storytelling Festival Amsterdam. Er wordt een oproep gedaan aan vertelorganisaties
voor het indienen van voorstellen voor deze events die dan mogelijk financieel, en in fondsenwerving
en organisatie landelijke ondersteuning zullen krijgen.
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. Het
bestuur en de executive committee werkt dit jaar aan een grote fondsaanvraag bij Creative Europe,
om dit Europese netwerk te doen groeien en professionaliseren. De jaarlijkse FEST conference zal dit
jaar van 21 tot en met 24 juni plaatsvinden in Ierland met als thema Borderlands. Er zal een
afvaardiging van het bestuur deelnemen aan deze conferentie.
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.
De Vertelwiki vind je op http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Main_Page). De Wiki
wordt beheerd door Wil Spronck. De werkgroep bestaat verder uit Walter Roozendaal, Tom Draisma
en Melanie Plag. In afwachting van het Vertelplein staat deze werkgroep op een laag pitje.
Vertelambassadeur 2016 Eric Borrias zal verder werken met Herinneringscentrum Kamp Westerbork
aan het grote Educatie project waar in 2016 de gesprekken voor gestart zijn.
Wedstrijd Jonge Verteller van het Jaar Als deze wedstrijd dit jaar weer georganiseerd wordt door
het Storytelling Festival Amsterdam zal Stichting Vertellen weer bijdragen in de vorm van publiciteit
en een geldprijs voor coaching van de Jonge Verteller van het Jaar.
Erfgoed Event Brabanthallen Stichting Vertellen is dit jaar betrokken bij dit Event dat , in een nieuw
jasje gestoken, naast materieel erfgoed (een vakevenement rond erfgoedexpertise) ook meer
aandacht wil besteden aan immaterieel erfgoed. Een aantal verhalenvertellers betrekken gedurende
3 dagen een ruimte op de beursvloer waar ze de bezoekers kennis laten maken met de vertelkunst
en de verhalencultuur.

CONCLUDEREND
Met deze vooruitblik hopen we een beeld te geven van de speerpunten, lopende zaken en andere
ontwikkelingen binnen en buiten Stichting Vertellen waar dit jaar aan gewerkt en over nagedacht en
gesproken wordt. 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
6 maart 2017

Voortuitblik Stichting Vertellen 2017

pagina 3

