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Financieel jaarverslag 2018 

van de stichting Vertellen 
 

 

 

 

 

Utrecht,  16 mei 2019 

Wil Spronck, penningmeester en webmaster Stichting Vertellen 

 
 

Voor u ligt het financiële jaarverslag van de Stichting Vertellen over het jaar 2018. Wij kunnen om te 

beginnen melden dat de vermogenspositie van de stichting vertellen op peil is gebleven. Vooral 

omdat de vernieuwing van de website is uitgesteld van 2018 naar 2019.  Daarnaast hebben we de 

bijdrage van de participant (voor het eerst!) met 5 Euro verhoogd. Maar voor een solide financiële 

basis is het van groot belang dat het aantal participanten sterk groeit. Als de nieuwe website draait 

gaan we daar dan ook veel aandacht aan besteden omdat we dan een betere propositie voor 

vertellers hebben. 

In dit verslag behandelen wij de hoofdactiviteiten van de Stichting Vertellen en hun financiële 

afhandeling. Details staan in het bijgevoegde begrotingsoverzicht.  

Hoofdpunten financiële verslaglegging 

Uitstel van de vernieuwing van de website (geschat op 3000 Euro) van 2018 naar 2019 heeft grote 

gevolgen voor de actuele financiële situatie. We hebben de participantbijdrage verhoogd om te 

voorkomen dat we te weinig eigen vermogen zouden overhouden. Omdat we de website 

vernieuwing in 2019 willen oppakken draaien we deze verhoging voor 2019 niet terug.   

De stichting vertellen fungeert als doorgeefluik van subsidies voor verschillende projecten (zie in de 

betreffende paragraaf). Alle inkomsten daarvan zijn bijgeschreven op onze balans terwijl nog niet alle 

uitgaven zijn gedaan.  

De vermogenspositie van de Stichting Vertellen is in 2018 verbeterd met 2800 Euro’s naar een saldo 

van ruim € 6.500,-. In 2019 verwachten we daar een flinke daling van. 

Overigens is de aanpak van de boekhouding in 2018 veranderd op verzoek van Mirjam van den 

Nieuwboer die ons dit jaar is gaan ondersteunen als boekhouder. We rapporteren inkomsten en 

uitgaven niet meer o.b.v. wanneer een activiteit heeft plaatsgevonden (zoals voorheen) maar zuiver 

o.b.v. het jaar waarin de transactie plaatsvond. Vanwege deze verschillen hebben we de 

verslaglegging over 2017 aangepast en hebben we 2018 op de nieuwe manier aangepakt. 

Participanten 

De bijdrage van de participanten is de hoofdmoot van onze inkomsten. Het aantal participanten is in 

2018 gelijk gebleven. De inkomsten kwamen uit op € 7.558,- iets minder dan gepland. 



 

Financieel jaarverslag Stichting Vertellen 2018  pagina 2 

Website 

Het beheer van de website van de Stichting Vertellen is ondergebracht bij Studio Oorzaak. We 

hebben Studio Oorzaak gevraagd om een offerte voor de update van onze website om deze bij de tijd 

te brengen en interessanter voor participanten om te gebruiken. Helaas kwam deze offerte op een 

veel hoger bedrag uit dan de stichting vertellen kan besteden aan de vernieuwing en daarom is 

besloten andere partijen om een offerte te vragen in 2019 en de relatie met studio Oorzaak te 

beëindigen. Het bestuur wil met klem benadrukken dat we dit besluit niet hebben genomen omdat 

we niet tevreden zijn met de service van onze provider. Integendeel, wij zijn heel erg tevreden met 

zijn dienstverlening.   

Overigens is in 2018 vooral gewerkt aan het in de lucht houden van de website en aan het 

onderbrengen van de Erwaseens mailing lijst op het Vertelforum. Dit zal april/mei 2019 zijn beslag 

krijgen. En is veel tijd en energie besteed aan het voldoen aan de eisen die de wet AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) aan ons stelt. Gelukkig waren we daar op tijd klaar voor. 

De uitgaven aan de website waren iets hoger dan begroot met € 304,-. De reservering van €  1.500,- 

voor vernieuwing van de website is niet besteed. 

Ontmoetingsdagen en VertelEvent 

Wij hebben in 2018 een ontmoetingsdag georganiseerd die geheel in het teken van de toekomst van 

de stichting vertellen stond. De goede opkomst heeft ons gesterkt in onze missie. De uitgaven waren 

met € 816,-, conform de begroting terwijl de inkomsten met € 413,- iets achterbleven. 

Het jaarlijkse Vertel Event is in de 6e editie van 2018 goed bezocht en stond geheel in het teken van 

het heldenproject van de vertelambassadeur Pauline Seebregts. We mochten in de ruime behuizing 

van de Gelderlandfabriek in Culemborg wederom 150 bezoekers verwelkomen. Tegenover kosten 

van € 4277,- (+25%) stonden inkomsten van € 2653,- (+86%) waarbij het verlies van € 1624,- maar 

liefst € 370,- kleiner is dan verwacht. We hopen in 2019 ook zo uit te komen. 

Wereld verteldag 

De hebben dit jaar verdient aan de wereldverteldag (WVD). Dit kwam omdat we uit voorraad 

paraplu’s en banners hebben verkocht. Beide zijn nu uitverkocht dus voor volgend jaar verwachten 

we de gebruikelijke uitgaven te doen. Uiteindelijk hebben we € 43,- verdient in plaats van  €  440,- uit 

te geven. We verwachten dat dit de uitgaven in 2019 zullen worden. 

Internationale contacten 

Het internationale festival FEST is door twee van onze bestuursleden bezocht naast meerdere 

deelnemers van andere Nederlandse organisaties. Afgesproken is om de kosten voor de stichting te 

beperken tot € 400,- naast de € 75,- voor het FEST lidmaatschap. 

Operationele kosten 

De operationele kosten van de Stichting Vertellen zijn met € 2.053,- ongeveer gelijk gebleven. De 

reiskosten van het bestuur zijn de grootste post (€  1.390,-), met daarnaast uitgaven aan de hulp van 

de Sesamacademie voor de herziening van het beleid(€  375,-). 
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Subsidies 

De stichting Vertellen heeft in 2018 voor het project Helden van Vandaag dat oorspronkelijk is 

geïnitieerd door de Vertelambassadeur 2017, Pauline Seebregts. Wij werken hierin samen met 

Storytelling Centre Amsterdam. De subsidie van FEST (€  2.200,-) is voor het grootste deel 

uitgegeven. In 2019 zal de resterende €  440,- aan de vertellers worden overgemaakt.  

De subsidie van de stichting Kerk en Wereld (€  5.000,-) is voor een deel besteed aan de 

werkzaamheden om een documentaire over het project te maken (€  3.700,-). De overige gelden 

zullen in 2019 worden besteed aan een serie voorstellingen van de documentaire om 

maatschappelijke en kerkelijke organisaties de mogelijkheid bieden om met hun achterban de 

dialoog aan te gaan over de verhalen die in het project zijn verteld. 

Overige zaken 

Er zijn verder geen bijzonderheden te melden. 

Begroting 2019 

We houden voor 2019 de bijdrage participanten op € 60,-. We verwachten het komende jaar een 

verlies van ongeveer € 2500,- te moeten incasseren vanwege de vernieuwing van onze website. 

Lange termijn 

Onze vermogenssituatie is niet meer zo precair als eerst. Omdat we de afgelopen jaren goed op 

inkomsten en uitgaven hebben gelet is onze financiële positie stabiel. In 2019 verwachten wij grote 

uitgaven te doen aan de update van onze website waar ruimte voor op de begroting en wij 

verwachten met de nieuwe website en een beter serviceniveau vanuit de stichting meer 

participanten aan ons te kunnen binden om zo een financieel solide basis te creëren. 

Hieronder tenslotte een aantal grafieken die ons uitgaven en inkomsten patroon en niveau sinds 

2010 weergeven inclusief groei en mindering van het vermogen. Bedragen 2019 volgens begroting, 

de overige jaren op basis van de actuele resultaten. 
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De inkomsten van de Stichting Vertellen 

 

De uitgaven van de Stichting Vertellen 

 

 
Het vermogen van de Stichting Vertellen 


