VOORUITBLIK 2018
INLEIDING
Het wordt een enerverend jaar voor Stichting Vertellen. Nu in 2018 zal het 19 jaar zijn dat de
stichting bestaat. Nog geen jubileum, maar wel een jaar om weer eens goed pas op de plaats te
maken en met onze (potentiële) achterban te kijken waar we staan en wat op dit moment in deze
snel veranderde (vertel)wereld onze plek en meerwaarde is. ‘Waartoe is Stichting Vertellen op
aarde?’ anno 2018!
Want de vertelwereld groeit en verandert snel. De vele jubilea van vertelorganisaties laten zien dat
het vertellen op de kaart staat, blijft en groeit in de verschillende gebieden van de samenleving.
En de vertelorganisaties, zowel op nationaal als Europees niveau, vinden elkaar steeds beter.
Wat betekent dat voor de stichting? Ooit begonnen door en voor vertellers voor scholing en
ontmoeting – in een tijd dat er nog weinig was – is onze blik in de afgelopen jaren ook meer naar
buiten gegaan. We vonden ons bestaansrecht naast de vertellers ook in het vertellen. Hierdoor
ontstond het idee om een digitaal Vertelplein te realiseren. Een plek waar een ieder die iets met
vertellen doet of wil doen haar weg kan vinden. Hiervoor hebben we uitdrukkelijk de samenwerking
met vertelorganisaties gezocht en dit heeft naast het verder praten over het Vertelplein geleid tot de
wens om de samenwerking tussen vertelorganisaties verder vorm te geven om op die manier met
een duidelijk gezicht naar buiten te treden om de zichtbaarheid en professionaliteit van het vertellen
met meer slagkracht naar buiten te brengen.
Het komende jaar zal duidelijker worden hoe bovenstaande vorm gaat krijgen. De focus van Stichting
Vertellen zal zich primair weer meer op de vertellers kunnen richten, en daardoor natuurlijk indirect
ook op het vertellen. We zullen daarvoor uiteraard ook onze (potentiële) achterban raadplegen om
samen toe te werken naar een Stichting Vertellen 2.0. We kijken er naar uit!

SPEERPUNT 1: ONTWIKKELING NIEUW BELEIDSPLAN
Zoals in de inleiding genoemd zitten we in een jaar van transitie. Hiervoor zijn we eind 2017 gestart
met beleidssessies onder begeleiding van Lily Hartogs van de SESAM academie. Hier gaan we in 2018
mee door om tot een nieuw beleidsplan te komen. We zullen hiervoor onze visie, missie,
doelstellingen en activiteiten (‘producten’) tegen het licht houden met onze focus primair op
vertellers. Ook gaan we aan de slag met binnen en buiten het bestuur onderzoeken wat de
meerwaarde voor vertellers is van het participantschap van Stichting Vertellen. Door dit te
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verhelderen en aantrekkelijker te maken zetten we ook in op de groei van het aantal participanten
hetgeen ook van belang is voor onze financiële positie voor de komende jaren.

SPEERPUNT 2: 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 en de flexibiliteit van het bestuur
in de tijd willen we weer toegroeien naar een werkbestuur van zeven personen.
Daarnaast willen we actiever en gerichter gaan werven voor specifieke taken met een kop en een
staart. Zeker zodra we duidelijker hebben hoe we verder gaan in dit nieuwe jaar.

VERTELAMBASSADEUR VAN HET JAAR
Na 8 jaar Verteller/Vertelambassadeur van het Jaar is er in 2018 geen nieuwe Vertelambassadeur.
Anders gezegd: in 2018 zijn alle vertellers Vertelambassadeur!
De taak van Vertelambassadeur is de afgelopen jaren uit haar jasje gegroeid en we zullen net zoals
voor de rol van Stichting Vertellen in het algemeen, dit jaar in het bijzonder kijken naar de rol en de
toekomst van het Vertelambassadeurschap in het bijzonder. In welke vorm dan ook!

ONTMOETINGSDAGEN
De jaarlijkse ontmoetingsdag is dit jaar vervroegd en wel op zaterdag 21 april 2018 in de
Gelderlandfabriek in Culemborg. Vroeger dan eerdere jaren omdat we graag met onze (potentiële)
achterban en partners willen praten en brainstormen over de rol van Stichting Vertellen in de
vertelwereld anno nu in het algemeen, en de toekomst van het Vertelambassadeurschap in het
bijzonder. Daarnaast zorgen we natuurlijk voor ruimte voor verhalen en ontmoeting.
Voorafgaand aan de ontmoetingsdag zal een korte digitale enquête rondgaan om bovenstaande
brainstorm voor te bereiden en ook diegenen die niet live aanwezig kunnen zijn de kans te geven te
reageren.
WERELDVERTELDAG
Het thema van WVD 2018 is ‘Wise Fools’ – wijze dwazen of dwaze wijzen. Dit jaar zal de nieuwe
redactie bestaande uit Margot Vermeulen, Saskia Bangma en vanuit het bestuur Peterine Kooijmans
de website inhoudelijk onder de loep nemen en aanpassen. Belangrijk speerpunt voor de redactie is
het (laten) vullen van de landkaart op www.wereldverteldag.nl met vertelevenementen op en rond
Wereldverteldag. Verder worden de WVD paraplu’s weer aangeboden.
VERTEL EVENT
Het Vertel Event zal voor de derde maal in de Gelderlandfabriek in Culemborg gaan plaatsvinden. De
datum is zaterdag 26 januari 2019. De invulling van dit Event wordt mede gestuurd door de
uitkomsten van de brainstorm rond het Vertelambassadeurschap en in welk vat we dat dit jaar gaan
gieten. Het bestuur wordt om de organisatie van het Event ondersteunt door Lenneke Beunk van
Bureau Barel/Storyteling Centre. Er is ruimte voor een kleine informatiemarkt en boekentafel en
inpandig restaurant Una Volta verzorgt een smakelijk Italiaans buffet.
SAMENWERKING VERTELORGANISATIES / HET VERTELPLEIN
Er zal in 2018 parallel op twee gebieden verder gewerkt worden. Raymond den Boestert
(Vertelacademie), Arjen Barel (Storytelling Centre), Ernst Weerstra (Theaterbureau het
Verteltheater), Kitty Peetoom (Verhalenboot/Zwolle Unlimited), Sahand Sahebdivani
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(Mezrab/Mezrab Storytelling School) en Esther Kornalijnslijper (Stichting Vertellen) zullen een
mogelijke organisatie i.o. voor samenwerking van vertelorganisaties verder onderzoeken, mogelijk
met ondersteuning van de Sesamacademie.
Wil Spronck en Walter Roozendaal (Stichting Vertellen) en zullen met Fouad Lakbir (Storytelling
Centre) verder gaan met het Vertelplein.
FEST – Federation of European Storytelling – en Creative Europe Network
Stichting Vertellen is ingebed in het Europese vertelnetwerk door het lidmaatschap van FEST
(http://www.fest-network.eu/). Er zijn in totaal 54 vertelorganisaties aangesloten uit 20 landen.
In 2018 gaat FEST het tweede jaar in van de gelden die beschikbaar worden gesteld door Creative
Europe Network. Er komt weer een call for proposals waar leden en niet-leden van FEST op kunnen
inschrijven. Speerpunten voor dit tweede jaar zijn projecten rond ‘Vertellen en Cultureel Erfgoed’ en
‘Digital Storytelling.’
De jaarlijkse FEST conference zal dit jaar van 27 tot en met 30 juni plaatsvinden in Ljubljana in
Slovenië met als thema From stories to legends. Er zal een afvaardiging van het bestuur deelnemen
aan deze conferentie.

EN WAT IS ER NOG MEER?
Naast de speerpunten en andere (lopende) zaken zijn er nog verschillende onderwerpen waar we
onze mee bezig blijven houden of willen gaan houden als tijd en menskracht het toelaat.
Vertelambassadeur 2017 Pauline Seebregts zal met haar project ‘Helden van Vandaag’ nog een
aantal maal optreden, o.a. in Alden-Biesen en in Drenthe. Ook zal er overlegd worden over het
verder brengen van de documentaire en de voorstelling & dialoog.
Wedstrijd Jonge Verteller van het Jaar Als deze wedstrijd dit jaar weer georganiseerd gaat worden
door het Storytelling Festival Amsterdam en/of anderen zal het bestuur bespreken of een geldprijs
voor coaching van de Jonge Verteller van het Jaar wederom tot de mogelijkheden behoort.

TOT ZOVER VOOR NU
We zien en horen jullie graag in dit nieuwe jaar! Alvast hartelijk dank voor jullie input!
Esther Kornalijnslijper
voorzitter Stichting Vertellen
6 maart 2018
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