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Utrecht,  19 Januari 2016 

Wil Spronck, penningmeester en webmaster Stichting Vertellen 

 

Financieel jaarverslag 2016 
Voor u ligt het financiële jaarverslag van de Stichting Vertellen over het jaar 2016. 

Na de vette jaren waarin ons vermogen sterk groeide zijn nu de magere jaren gekomen waarin we 

interen. Dat doen we gecontroleerd en met het doel de verbinding tussen vertellers onderling en ook 

met niet-vertellers te verbeteren. Het VertelEvent neemt hierin de rol van de ontmoetingsdagen 

over, ook financieel. Daarnaast investeren we in het Vertelplein.  

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

afhandeling. Details staan in het bijgevoegde begrotingsoverzicht.  

Hoofdpunten financiële verslaglegging 

De vermogenspositie van de Stichting Vertellen is afgenomen met ruim 1400 Euro’s naar een saldo 

van ruim € 6.100,-. In werkelijkheid is het vermogen negatiever omdat de uitgaven voor de 

Vertelambassadeur 2016 pas volgend jaar worden verwerkt. Om onze uitgaven te kunnen dekken 

zouden wij 250 participanten nodig hebben. Het aantal participanten is helaas op 160 gebleven. 

Zonder subsidies zal onze vermogenspositie in hooguit 2 jaar precair worden. 

Participanten 
De bijdrage van de participanten is de kurk waarop de Stichting Vertellen drijft. Het aantal is dit jaar 

met 1 gedaald naar 164. De inkomsten uit de participant bijdragen kwam in 2016 uit op € 6.671,-, 

minder dan gepland omdat wij op een groei zoals in de afgelopen jaren hadden gerekend. 

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

vertelagenda en de cursusagenda worden goed gebruikt maar vooral de laatste maanden van het 

jaar minder dan daarvoor. Dit is een punt van aandacht. De concurrentie van social media is hier 

waarschijnlijk debet aan. Het gebruik van Facebook en Twitter onder vertellers groeit explosief en de 

Stichting Vertellen doet daar aan mee. 

Ook is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het VertelPlein waarin nauw wordt 

samengewerkt met de andere grote vertelorganisaties. In 2016 betrof dit vooral voorbereidende 

werkzaamheden. 

De uitgaven voor de website waren conform de begroting:  € 240. Van de reservering van €  1.500,- 

voor het Vertelplein is € 900,- besteed. Voor 2017 is de reservering weer €  1.500,- 
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Ontmoetingsdagen 

Dit jaar is maar een ontmoetingsdag georganiseerd. Het VertelEvent is hier voor in de plaats 

gekomen. Uitgaven aan deze ontmoetingsdag bedroegen € 588,-, inkomsten € 264. Deze verhouding 

is nog iets negatiever dan vorig jaar. Voor 2017 verwachting we een vergelijkbare netto uitgave. 

VertelEvent 

Het jaarlijkse VertelEvent is in de 4e editie in 2016 uit haar jasje gegroeid. Velen moesten worden 

teleurgesteld omdat ze niet meer in de overigens sfeervolle locaties, de Berenkuil te Utrecht, pasten. 

We mochten ruime 120 bezoekers verwelkomen. De negatieve balans van dit evenement groeide 

omdat de kosten sneller stegen dan de inkomsten van niet participanten bezoekers. Tegenover 

kosten van € 2336,- (+6%) stonden inkomen van € 585,- (-52%). Een (informele) rondvraag bij 

participanten leverde voeding voor de beslissing van het bestuur om voor 2017 een (bescheiden) 

bijdrage van de participanten te vragen. Een grotere locatie is gevonden in de Gelderlandfabriek in 

Culemborg, thuis stad van de Vertelambassadeur van 2016, Eric Borrias. 

Wereld verteldag 

De uitgaven voor de wereldverteldag (WVD) zijn dit jaar veel groter dan begroot. De toename werd 

voor een deel veroorzaakt door een update van de website en bijpassende training voor de WVD 

werkgroep. Ook zijn een aantal uitgaven voor de WVD van 2017 al in 2016 gedaan. In totaal zijn de 

uitgaven met € 2605,- ruim € 1215,- groter dan begroot. Hiervan betreft € 564,- uitgaven aan flyer en 

affiche 2017. 

Internationale contacten 
Het internationale festival FEST in Frankrijk is door twee  vertegenwoordigers van het bestuur 

bezocht. De kosten vielen ook mee omdat het vervoer met andere deelnemers uit Nederland werd 

gedeeld. Wij gaven met € 676,-iets minder uit dan vorig jaar. In 2017 zullen de kosten iets hoger zijn. 

Operationele kosten 
De operationele kosten van de Stichting Vertellen waren met € 1.166,- vrijwel gelijk aan wat was 

begroot.  

Overige zaken 
Er zijn geen overige financiële mee- of tegenvallers te melden. De Erwaseens mailing lijst draait goed, 

en voorziet duidelijk in een behoefte. De kosten voor onderhoud zijn nihil. De WIKI werkgroep vergt 

reiskosten, maar deze zijn minimaal. 

Begroting 2017 
Het bestuur heeft besloten de participanten bijdrage te handhaven op een bedrag van € 55,-. De 

redenering is dezelfde als vorig jaar; de begroting staat dit toe en een hoger bedrag is voor sommige 

participanten bezwaarlijk.  

Wij verwachten komend jaar dan ook een ongeveer even hoge inkomsten met iets hogere uitgaven 

dan in 2016. Zie voor de details de voor afgaande paragrafen. We schatten het verlies voor komend 

jaar op maximaal 4 duizend Euro’s.  
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Lange termijn 

Op de lange termijn is er natuurlijk wel een probleem. We geven meer uit dan er binnen komt.  Als 

we in dit tempo doorgaan zal in de loop van 2018 de bodem van de kas zichtbaar worden. Ons 

voornemen om in de loop van 2016 hier een notitie over te schrijven is niet opgepakt door 

tijdgebrek. Onze financiële situatie zal zeker ook moeten worden meegenomen in de discussies over 

het Vertelplein 

Bijgaand een aantal grafieken die ons uitgaven en inkomsten patroon en niveau verduidelijken, 

inclusief groei en mindering van het vermogen. Bedragen 2017 zoals begroot, de overige jaren op 

basis van de actuele resultaten. 

 

De inkomsten van de Stichting Vertellen 

 

 

De uitgaven van de Stichting Vertellen 
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Vermogen van de Stichting Vertellen 

 


