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Jaarverslag 2017 
 
2017 is een jaar met genoeg uitdaging voor het bestuur. De dagelijkse agenda heeft zijn tijd 
nodig en daarnaast vragen nieuwe ontwikkelingen om voldoende aandacht en menskracht.  
De vertelwereld blijft een levendig geheel waarin nieuwe initiatieven en veranderende 
inzichten betrokkenen bij de les houden. Voor het werkbestuur van Stichting Vertellen een 
reden alert te blijven, te netwerken en overleggen te openen en te onderhouden met de 
verschillende organisaties en belanghebbenden binnen en buiten  de vertelwereld, zowel in 
binnen- als buitenland. Samen met andere gemotiveerde vrijwilligers blijft het bestuur eraan 
werken het gezamenlijke doel ‘het voor het voetlicht brengen van verhalen vertellen’ zoveel 
mogelijk te realiseren. 
 
 

I. Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat per 31 december uit 

- Esther Kornalijnslijper (voorzitter) 
- Mieke Aalderink (secretaris) 
- Wil Spronck (penningmeester en webbeheerder) 
- Ry Eykelhof (contactsecretaris) 
- Walter Roozendaal (algemeen bestuurslid) 
- Peterine Kooijmans (algemeen bestuurslid) 

Reinou Vogel  heeft per 1 februari haar functie als bestuurslid neergelegd. Er is van Reinou 
afscheid genomen op 6 juli met een etentje in de Gelderlandfabriek in Culemborg. 
Peterine start als algemeen bestuurslid en wordt welkom geheten tijdens de vergadering van 1 
september.  
Het bestuur heeft 6 x regulier vergaderd. Er zijn 3 extra bijeenkomsten geweest, respectievelijk 
een brainstormsessie in februari, een beleidssessie onder begeleiding van Lily Hartogs van de 
Sesamacademie in november en een evaluatie hiervan in december.  
De bestuursleden komen, in wisselende samenstelling, meerder keren bijeen met leden van 
externe organisaties om te vergaderen, (zich) te (laten) informeren of activiteiten voor te 
bereiden. Ook wordt tussendoor vergaderd in wisselende samenstellingen door bestuurs- en 
werkgroepleden. 
Walter verzorgt met regelmaat de nieuwsbrieven. 
Het bestuur is nog steeds zoekende naar ondersteuning in de werkzaamheden van de 
penningmeester. 

 
 
II. Werkgroepen 
 
Voor Stichting Vertellen zijn structurele en ad hoc werkgroepen actief.  
Door omstandigheden heeft de jaarlijkse vrijwilligersdag in augustus niet plaats gevonden.   
 
Werkgroep Webbeheer  
Wil Spronck is verantwoordelijk voor de contacten met de externe deskundige inzake Joomla. 
Een bestuurslid ondersteunt.  
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Werkgroep Wereldverteldag  
Vanwege onvoldoende capaciteit, trage besluitvorming en vertrek van een aantal leden is 
besloten de werkgroep op te heffen. De voortgang van de werkgroep kost het bestuur te veel 
tijd en energie. In een evaluatiebijeenkomst is afscheid genomen van de werkgroepleden Cara 
Howe-Taylor, Fred Uit het broek en Kitty Legtenberg.  
Voorzitter Janneke Meijer had haar functie al eerder neergelegd. Margot Vermeulen blijft 
actief in een aangepaste functie 
De werkgroep  heeft de activiteiten op Wereldverteldag ondersteunt met een nieuwsbrief, een 
aanpassing van de website en een paraplu-actie. 
Mieke Aalderink was contactpersoon vanuit het bestuur voor de werkgroep.  
Redactie Wereldverteldag 
Wereldverteldag is een belangrijk item in het verteljaar en derhalve voor het bestuur een 
reden dat als speerpunt te blijven handhaven. De redactie Wereldverteldag is van start gegaan 
in oktober. De redactie bestaat uit drie personen. Margo Vermeulen, voormalig werkgroeplid, 
is verantwoordelijk voor de informatieverwerving en -verwerking rond het jaarlijkse thema. 
Saskia Bangma is webbeheerder en zorgt voor een adequate verspreiding naar vertellers en 
publiek. Walter Roozendaal is tijdelijk eindredacteur, leest mee, adviseert, ondersteunt en 
geeft zijn visie vanuit het bestuur. Peterine Kooijmans bereidt zich voor deze functie van 
Walter over te nemen. De redactie krijgt een vaste rubriek in de nieuwsbrief van S.V. 
Werkgroep Ontmoetingsdag   
Voor de jaarlijkse ontmoetingsdag wordt een werkgroep gevormd ter voorbereiding van het 
programma. Deelnemers van de werkgroep zijn vertellers/deskundigen die vanuit hun 
interesse/vakgebied een ontmoetingsdag inhoud willen geven. Vaste vertegenwoordiger van 
het bestuur is Mieke Aalderink.  
Werkgroep Vertelambassadeur van het Jaar 
De werkgroep bestaat per 31 december uit: 

- Mieke Aalderink, (bestuurslid - voorzitter) 
- Pauline Seebregts (vertelambassadeur 2017) 
- Eric Borrias (vertelambassadeur 2016) 
- Frank Belt (verteller - werkgroeplid) 
- Maarten Van Rompaey (verteller – werkgroeplid) 
- Tom Van Mieghem (verteller – werkgroeplid) 

Veva Gérard neemt na drie jaar afscheid van de werkgroep. Arjen van Barel legt zijn functie 
neer vanwege tijdgebrek.  
De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van meerdere vertelorganisaties in 
Nederland en Vlaanderen. De werkgroep kiest de Vertelambassadeur van het Jaar. De 
werkgroep fungeert als jury met een vaste voorzitter, Mieke Aalderink, de vertelambassadeurs 
en drie juryleden die maximaal drie jaar deelnemen.  
Werkgroep Vertelwiki 

De werkgroep is vooralsnog niet meer actief. Walter en Wil plaatsen relevante verslagen. 

 
 
III. Participanten   
 
Het totaal aantal participanten is in 2017 gedaald van 164 per 01 januari naar 159 per 31 
december. De participantenbijdrage is verhoogd naar € 60,00. 
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IV. Financiën 
 
De vermogenspositie van Stichting Vertellen wordt zwakker. De financiën lopen terug. 
Het aantal participanten is onvoldoende voor een gezonde financiële situatie. 
Zie het financieel verslag 2017 voor gedetailleerde informatie. 
 

 
V. Vertel Event 
 
Het vierde Vertel Event heeft plaatsgevonden op 28 januari. Het event is goed bezocht met 
140 bezoekers in de middag en 125 in de avond, en heeft een aantal nieuwe participanten 
opgeleverd. Eric Borrias heeft afscheid genomen als vertelambassadeur.  Het 
middagprogramma is door hem georganiseerd en hij heeft tevens de vertellers van de avond 
gekozen en uitgenodigd.   
De uitslag van de verkiezingen van het de nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar is bekend 
gemaakt. Er is een gezamenlijke maaltijd, waarna een vertelvoorstelling door verhalenverteller 
Fred Delfgaauw.  
Het Vertel Event heeft plaats gevonden  in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Een ruime 
locatie met een uitstekende catering. Omdat de locatie goed voldoet is meteen een 
reservering gemaakt voor het event van 2018. 
Voor de organisatie is gebruik gemaakt van de diensten van Lenneke Beunk van Bureau Barel. 
Lenneke was tevens dagmanager. 
 

 
VI. Vertelambassadeur 
 
Pauline Seebregts wordt  de ‘Vertelambassadeur van het Jaar 2017’. De keuze is bepaald in 
twee rondes door het aantal stemmen, het oordeel van een deskundige jury en de motivatie 
van de kiezer. Mede genomineerden waren  Veerle Ernalsteen en  Eric van Dort.  
De vertelambassadeur van het jaar dient zich actief in te zetten voor het promoten van het 
verhalen vertellen in Nederland in samenwerking met het bestuur van Stichting Vertellen. De 
Vertelambassadeur van het Jaar krijgt hiervoor een bescheiden financiële bijdrage. In 2017 
blijft de vorige ambassadeur stand-by in een tandem-constructie.  
Pauline start een ambitieus project waarbij verhalenvertellers uit Nederland en Vlaanderen op 
zoek gaan naar bijzondere verhalen van medelanders en deze doorvertellen.  

 
 
VII. Ontmoetingsdagen 
 
De ontmoetingsdag is op 20 mei om de Vlaamse ontmoetingsdag op 7 oktober, bereikbaar te 
houden voor vertellers. De dag is geopend met informatie van het bestuur inzake lopende 
zaken en financiën. De dag is georganiseerd door de vertelkring Delft met als thema ‘Op zoek 
naar nieuwe vertelplekken.’ Er zijn ca. 35 bezoekers.  
Een kleine delegatie van het bestuur bezoekt de ontmoetingsdag van ‘Van Stoel tot Stoel’ in 
Vlaanderen. 
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VIII. Wereldverteldag 
 
Er zijn  ruim 40 activiteiten gemeld op WVD-agenda op de website, door individuele vertellers 
en vertelorganisaties.   
Er is een nieuwsbrief gemaakt door de werkgroep. Daarna is de informatie rond 
Wereldverteldag opgenomen in de reguliere nieuwsbrief van S.V.  
 
 

IX. Publiciteit 
 
De Stichting promoot het vertellen via Twitter (@infovertellen) en facebook 
https://www.facebook.com/stichtingvertellen. De activiteiten van de vertelagenda worden 
ook wekelijks verspreid via facebook. 
Het bestuur heeft haar nieuwe logo gepresenteerd tijdens het vertelevent van januari. Het 
logo is ontworpen door Ry Eykelhof. Er zijn visitekaartjes, rolbanners en notitieboekjes met het 
nieuwe logo gemaakt. 
 
 

X. Website 
 
De  voorbereidingen  van het digitaal Vertelplein gaan door.  
De klankbordgroep, bestaande uit Raymond den Boestert, Ernst Weerstra, Arjen Barel en van 
SV Walter Roozendaal en Wil Spronck en Esther Kornalijnslijper is 4x voltallig bijeen geweest 
en meerdere keren voor tussentijds overleg.   
In het overleg over het Vertelplein in juni is tijdens het bespreken van de gezamenlijke visie 
een belangrijk besluit genomen om als samenwerkende vertelorganisaties een vereniging of 
stichting op te richten, waarvan het Vertelplein en project zou kunnen worden.   
De nieuwe organisatie zal professioneel moeten functioneren om een serieuze 
gesprekspartner voor officiële instanties te kunnen zijn. Er worden criteria geformuleerd, 
waaraan organisaties moeten voldoen om te kunnen deelnemen. 
Wil en Walter zullen, samen met Fouad Lakbir, een webdeskundige van Bureau Barel, het 
project Vertelplein verder gaan trekken.  
Esther zal samen met Raymond den Boestert (VA) en Ernst Weerstra (Verteltheater) de 
volgende stappen zetten voor de organisatie in oprichting. 
 

XI. FEST 
 
De conferentie werd gehouden in Ierland van 21-24 juni. Esther neemt deel aan de 
conferentie. FEST heeft een subsidie verworven van Creative Europe voor het versterken en 
ontwikkelen van het netwerk (€ 800.00,- voor 4 jaar; € 200.000,- per jaar. 
Voor lokale en regionale vertelinitiatieven kan een aanvraag ingediend worden bij het FEST-
fonds.  
S.V. heeft 2 aanvragen ingediend, waarvan 1 voor het project van de Vamb en de ander voor 
een buitenlands spreker op het Event. De eerste is gehonoreerd. Het verslag van de FEST-
conferentie, geschreven door Paul Groos, is te vinden op de website. 
 

 
  

https://www.facebook.com/stichtingvertellen
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XII. Projecten & activiteiten waarbij S.V. betrokken is cq een bijdrage heeft geleverd 
 

- Ondersteunen van de organisatie voor de verkiezing van Jonge Verteller van het jaar. 
De organisatie ligt in handen van Storytelling Amsterdam, de verkiezing  is gehouden 
tijdens het festival in november. Tijdens het Storytelling Festival, gehost door de 
Vertelacademie, met in de jury Walter Roozendaal, Marijn Vissers en Raymond den 
Boestert. De winnaar was Tim Hanswijk. S.V. stelt een bedrag beschikbaar dat gebruikt 
kan worden voor coaching. Contactpersoon in het bestuur is Esther Kornalijnslijper. 

- Organiseren en faciliteren van een vertelprogramma voor het Erfgoed Event (voorheen 
Restauratiebeurs) in de Brabanthallen d.d. 5, 6 en 7 april 2017.  Hierbij gaven 10 
vertellers 4 dagen acte de présence op de beursvloer. 

- Schrijven van het artikel ‘Er was eens . . .  een vertelkring’ in het jubileumboek ‘Vertel!’ 
dat verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vertelacademie. Het 
boek is gepresenteerd op 2 november in Amsterdam. 

- Deelname aan de projectgroep ‘Nederland vertelt’, met als doel uiteenlopende 
groepen kennis te laten maken met storytelling en de brede toepassing die dat kan 
hebben. Onder deze noemer zijn op zaterdag 28 oktober activiteiten in de 
Welzijnssector georganiseerd en op 30 oktober het Erfgoed Vertel Event in Bunnik.  

 
 
XIII. Activiteiten in concept 
 
Aandachtspunten voor Stichting Vertellen in 2018: 

- Bezinning op de rol van Stichting Vertellen nu en in de toekomst 
- Verdere stappen zetten met partners rond het opzetten van een organisatie voor 

vertelorganisaties. 
- Het ontwikkelen van een waardige opvolger van de Vertelambassadeur in 

samenspraak met de participanten 
- De financiële van S.V. situatie in het algemeen met als aandachtspunt het werken aan 

een gezonde financiële situatie. 
- Verdere oriëntatie op en verdieping van contact met samenwerkingspartners  

Over deze plannen is meer informatie te vinden in de ‘Vooruitblik 2018’. 

 
 


