VOORUITBLIK 2015
Beleidsplan 2015 - 2018
De Stichting Vertellen heeft zich gebogen over een nieuw beleidsplan voor de komende
jaren. Gezien de vele activiteiten die op ons afkomen en het feit dat wij als vrijwilligers
beperkt zijn in onze tijd en energie wordt het tijd om een nieuwe weg in te slaan. Bovendien
worden sommige stichting doelen ingehaald door ontwikkelingen in Vertellersland, wat wij
alleen maar toejuichen.
We hebben gekeken naar de meerwaarde van onze stichting. Die is gelegen in de
onafhankelijkheid: wij zijn de enige overkoepelende vertelorganisatie die geen ‘eigen’ belang
heeft en geheel gefinancierd wordt door belangstellende mensen zowel in als buiten de
vertelwereld. Het promoten van het vertellen in de breedste zin van het woord is zonder
meer ons enige doel.
Maar we gaan er op een andere manier mee aan de slag: eerder faciliterend met vragen die
op ons afkomen dan zelf initiërend. Via structurele en ad hoc werkgroepen, bovendien met
afgebakende taken voor/door individuele participanten willen we dit mogelijk maken.
Betrokkenheid staat hoog in het vaandel. We zullen dan ook meer beroep op bereidwillige
participanten om mee te werken via een nieuw vrijwilligersbeleid.
Speerpunten blijven:
Wereldverteldag
Ook dit jaar ondersteunt Stichting Vertellen de werkgroep WVD die zijn uiterste best gaat
doen om er een mooi vertelfeest van te maken met verschillende Wereldwijde Vertelcafés
en een groot aantal vertelactiviteiten in het hele land. www.wereldverteldag.nl
Vertelambassadeur van het Jaar
Deze verkiezing past precies in onze doelstellingen als overkoepelend orgaan. Er wordt een
jury aangezocht uit de diverse Nederlandse en Vlaamse vertelorganisaties die 3 x bij elkaar
komt in het najaar. De Vlaams-Nederlandse samenwerking gaat dus door en daar valt nog
heel wat groei in te verwachten! De uitslag zal weer plaatsvinden op het jaarlijkse Erwaseens
Vertelevent.
Jong Verteller van het Jaar
Dit jaar is deze activiteit niet doorgegaan door: te weinig draagvlak. Maar gelukkig heeft
Arjen Barel het nu opgepakt om i.s.m. Stichting Vertellen dit vorm te geven op het
International Storytelling Festival te Amsterdam.

Erwaseens Vertelevent
Dit vertelfestijn wordt i.s.m. Stichting Vertellen opgezet en uitgewerkt naar de ideeën van de
Vertelambassadeur van 2015: Mia Verbeelen. Tevens, zoals al vermeld, wordt de volgende
Verteller van het Jaar gepresenteerd.
Er is een marktplek voor folders en boeken. En natuurlijk een grandioze gelegenheid voor
uitwisseling met elkaar.
De eerstvolgende vertelevent is zaterdag 23 januari 2016.
Vlaams-Nederlandse Vertelweek
De Vlaams-Nederlandse Vertelweek is dit jaar voor het eerst gehouden in januari en krijgt
een vervolg in het komende jaar. Wij streven er naar om meer activiteiten gezamenlijk te
doen zodat het ook echt grensoverschrijdend wordt. Nu bleef het, op de verkiezing van de
Vertelambassadeur na, toch beperkt tot Vlaanderen.
Ontmoetingsdagen/themadagen 2015
Ontmoetingsdagen worden er alleen nog gefaciliteerd als een vertelkring of een groep
vertellers dit wil organiseren. Heel fijn dat de Vertelkring ‘De Verhalenkraal’ uit Hengelo op 3
oktober 2015 acte de presence gaat geven.
In de toekomst willen we ingaan op vragen uit onze achterban voor themadagen met actuele
items ter ontwikkeling van ons vak. We denken aan de meerwaarde van vertellen in het
onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven. Iedereen die een goed thema zou willen uitwerken
samen met de stichting is welkom.
VertelWiki
De Vertel Wikipedia is er voor iedereen die zijn/haar kennis en ideeën over het vertellen
kwijt. Ook hiervoor is een werkgroep actief die in de loop van dit jaar meer van zich zal laten
horen.
Maand van het Vertellen 2017
De mogelijkheid tot een Jaar van het Vertellen in 2017 – een idee van Melanie Plag – wordt
onderzocht door een kleine (ad hoc) werkgroep waarin ook de Stichting participeert. Op dit
moment zijn er nog geen concrete plannen te melden.
FEST 2015
Dit jaar zal de FEST- conferentie (Federation for European Storytelling) plaatsvinden in
Griekenland.
Maar willen we al deze activiteiten kunnen blijven organiseren, dan hebben we als
Stichting meer participanten en vrijwilligers nodig! Dit jaar zal dan ook in het teken staan
van werving en promotie. Ook in 2015 willen we de vertelkunst in Nederland (en
Vlaanderen) op kaart te zetten. Met jullie actieve hulp moet dat lukken!
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