Korte Nieuwsflits mei 2018
De ontmoetingsdag en het vervolg op de brainstorm
Afgelopen dinsdag vergaderde het bestuur. Daarbij keken we bijzonder tevreden terug naar
de ontmoetingsdag 21 april j.l.
Anne van Delft gaf een inspirerende masterclass, waarin ze collega’s heel direct, effectief en
persoonlijk begeleidde.
Kimberley Agyarko & Evalinde Lammers speelden hun voorstelling ‘Aan de andere kant’. Ik
persoonlijk (WR) dacht: wat mooi om jonge collega’s zo naturel en diep persoonlijk hun verhaal te zien vertellen — en wat geeft dat een vertrouwen in komende generaties!
En we hielden een brainstorm rond drie onderwerpen:
•
•
•

de betekenis van de Stichting Vertellen voor de participanten/voor vertellers,
de vraag hoe wij als vertellers gestalte kunnen geven aan het idee dat ieder van ons
op een eigen manier ook vertelambassadeur is
en de vraag hoe we verder zouden kunnen gaan, eventueel in een andere vorm, met
het vertelambassadeurschap.

Rond de onderwerpen vormden zich drie groepen, die met een hartverwarmende betrokkenheid geanimeerd ideeën verzamelden en uitwisselden. Elke groep presenteerde hun gesprek
met duidelijke beelden van mogelijke antwoorden.
Daarnaast was er de week daarvoor een enquête over dezelfde onderwerpen gehouden.
De resultaten van brainstorm en enquête geven het bestuur grond voor een nieuw beleidsplan
voor de komende jaren. Het zal even tijd kosten om alle conclusies te trekken en dat plan te
maken. Daarom wil het bestuur op dit moment iedereen die een bijdrage heeft geleverd
bijzonder bedanken — we verwachten in het najaar het nieuwe beleidsplan aan jullie te kunnen laten zien.
Tenslotte namen we na tien jaar afscheid van onze secretaris Mieke Aalderink, we zullen haar
in het bestuur missen! De laatste jaren hield zij zich vanuit het bestuur o.a. bezig met de Wereldverteldag, de jury voor de vertelambassadeur en de organisatie van de ontmoetingsdagen.
De lege plek wordt opgevuld door Saskia Bangma, die al deel uitmaakt van de redactie van de
website voor de Wereldverteldag. In september zullen we de bestuurstaken herverdelen.
En we zijn bijzonder blij met de assistentie van Mirjam van de Nieuwboer voor de boekhouding!
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AVG en de Er-was-eens-lijst
Het rommelt op de Er-was-eens-lijst. Het is duidelijk dat we aan iets nieuws of misschien wel iets anders toe zijn, al was het maar omdat de lijst slachtoffer is geworden van heel vervelende spam.
Heel binnenkort ontvangen de deelnemers aan de lijst een mail met de vraag om hun deelname nog
eens expliciet te bevestigen. We moeten die vraag stellen vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei in heel Europa van kracht wordt.
We maken van de gelegenheid gebruik om opnieuw jullie advies te vragen in een korte enquête, ditmaal over de lijst en mogelijke (andere) vormen van digitaal uitwisselen en ontmoeten.

Jaarverslagen 2017 en vooruitblik 2018
Belangstelling voor onze beleidsstukken? Je kunt ze lezen via:
http://www.stichtingvertellen.nl/home/organisatie

Kalender
•
•

27 mei en 13 juni 2018 presenteren de storytelling klassen H3 en H2 van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier o.l.v. Veva Gerard hun afsluitende werkstuk.
26 januari 2019 — Vertel Event van de Stichting Vertellen, Gelderlandfabriek in Culemborg.
Met een hartelijke groet!
Walter Roozendaal
Bestuur Stichting Vertellen
www.stichtingvertellen.nl
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