Jaarverslag 2018
2018 is een jaar geweest waarin mede met onze inzet de contouren van een nieuwe organisatie voor
vertelorganisaties duidelijker zijn geworden. Hierdoor hebben we ook met een nieuwe blik naar de
rol van Stichting Vertellen – als platform en netwerk voor vertellers in de brede zin – in dit
veranderende vertelveld kunnen kijken. We hebben dit gedaan met ondersteuning van de
Sesamacademie en hebben daarbij ook nadrukkelijk de input van onze participanten gezocht. Zowel
door middel van enquêtes over de rol en waarde van Stichting Vertellen op dit moment, over de
gedachten rond de toekomst van het Vertelambassadeurschap en over de toekomst van de
Erwaseens lijst, als door het vervroegen van onze jaarlijkse ontmoetingsdag om ook live met
participanten te kunnen brainstormen.
Op deze manier hopen we mee te blijven bewegen met de veranderingen in de vertelwereld en de
wereld om ons heen.

I. Bemensing
Het bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december uit:
- Esther Kornalijnslijper (voorzitter)
- Saskia Bangma (contactsecretaris/secretaris)
- Wil Spronck (penningmeester en webbeheerder)
- Walter Roozendaal (algemeen bestuurslid)
- Peterine Kooijmans (algemeen bestuurslid)
Mieke Aalderink heeft op 6 maart haar functie als bestuurslid neergelegd. Op de ontmoetingsdag van
21 april in Culemborg is zij extra in het zonnetje gezet vanwege haar inzet van 10 jaar voor Stichting
Vertellen. Ry Eykelhof heeft per 15 mei 2018 haar functie als bestuurslid neergelegd. Het bestuur
heeft van Mieke en Ry afscheid genomen op 5 juli in de Gelderlandfabriek in Culemborg.
Saskia Bangma start als notulist/algemeen bestuurslid en wordt welkom geheten tijdens de
vergadering van 15 mei. Haar taken zijn snel uitgebreid met het contactsecretariaat.
Het bestuur heeft 6 x regulier vergaderd. Er is één extra beleidssessie geweest met het gehele
bestuur onder begeleiding van Lily Hartogs van de Sesamacademie. Daarnaast is er nog een sessie
geweest met Lily en petit comité.
De penningmeester heeft een aantal gesprekken gevoerd met Mirjam van den Nieuwboer (die
boekhouder is) en die adviezen geeft over de boekhouding en die de financiële gegevens invoert in
Acumulus.
Tussen de bestuursvergaderingen door zijn er in wisselende samenstellingen overleggen geweest
door bestuursleden rond deelonderwerpen (zoals de nieuwe vertelorganisatie i.o., de organisatie van
de ontmoetingsdag en het Vertel Event, de website, enz.) en door de Wereldverteldagredactie. De
voorzitter onderhoudt de meeste contacten met externe organisaties.
Walter verzorgt met regelmaat de nieuwsbrieven met daarin verslaglegging en nieuws van binnen en
buiten Stichting Vertellen.
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Het bestuur is nog steeds zoekende naar nieuwe bestuursleden en met name een nieuwe
penningmeester.

Werkgroepen
Stichting Vertellen heeft jarenlang met structurele en ad hoc werkgroepen gewerkt.
Hiervan zijn in 2018 actief:
Redactie Wereldverteldag
Wereldverteldag is een belangrijk item in het verteljaar en derhalve voor het bestuur een reden dat
als speerpunt te blijven handhaven. Ook in 2018 was hiervoor de website www.wereldverteldag.nl
actief.
De redactie bestaat per 31 december 2018 uit:
- Saskia Bangma (webbeheerder en zorgt voor een adequate verspreiding naar vertellers en
publiek)
- Peterine Kooijmans (eindredacteur en ondersteuner)
- Margo Vermeulen (informatieverwerving en -verwerking rond het jaarlijkse thema)
Wereldverteldag wordt door Walter als item meegenomen in de nieuwsbrieven. Extra nieuwsflitsen
worden door de redactie zelf verstuurd.
Op het Vertel Event in januari zijn weer WVD paraplu’s verkocht.
Werkgroep Webbeheer
Wil Spronck onderhoudt de contacten met de firma Oorzaak die verantwoordelijk is voor de hosting
van onze website. Vanuit het bestuur ondersteunen Walter en Esther hem. Er is dit jaar veel werk
besteed aan de wijzigingen t.b.v AVG. De update van onze website is uitgesteld tot 2019.
Werkgroep Ontmoetingsdag
Dit jaar is de ontmoetingsdag niet door een ad hoc werkgroep vanuit het land ingevuld, maar vanuit
het bestuur door Mieke en Esther.
Organisatie Vertel Event 2019
De kar werd dit jaar getrokken door Esther. De inhoud is door Peterine en Esther besproken en
geregeld. Logistiek werd weer ondersteund door Lenneke Beunk van Storytelling Centre. Saskia
zorgde voor PR, en Wil zorgde voor financiële kant van het verhaal.

II. Participanten
Het totaal aantal participanten is in 2018 gestegen van 159 per 1 januari naar 165 per 31 december.
De participantenbijdrage is voor 2018 op € 60,00 gebracht.

III. Financiën
De vermogenspositie van Stichting Vertellen is dit jaar niet verslechterd omdat enerzijds de bijdrage
van de participanten is verhoogd van 55 naar 60 Euro, terwijl anderzijds de nieuwbouw van onze
website is uitgesteld tot 2019.
Het aantal participanten is ondanks een lichte stijging nog onvoldoende voor een gezonde financiële
situatie. Zie het financieel verslag 2018 voor gedetailleerde informatie.
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IV. Producten
Vertel Event
Het vijfde Vertel Event heeft plaatsgevonden op 27 januari. Voor de derde maal in de
Gelderlandfabriek in Culemborg.
Het event is goed bezocht met in totaal 129 bezoekers en heeft een aantal nieuwe participanten
opgeleverd.
Pauline Seebregts heeft afscheid genomen als vertelambassadeur. De hele dag stond in het teken
van haar project ‘Helden van Vandaag’. Negen vertellers uit Nederland en Vlaanderen brachten de
door hen opgehaalde verhalen. In de avond was de première van de film over het project.
De avond werd afgesloten met de verkiezing van de nieuwe Vertelambassadeur van het Jaar. Helaas
hadden alle drie de genomineerden (Veva Gerard, Guy Tilkin en het duo Kitty Peetoom/Rob Bults)
bedankt voor de eer en de zware taak. In plaats daarvan kregen alle aanwezigen een ansichtkaart van
het beeldje met de gedachte die door vele Vertelambassadeurs in de voorgaande jaren is
uitgesproken: Alle vertellers zijn Vertelambassadeur! Waarna we met allen op het podium een toast
hebben uitgebracht op het nieuwe verteljaar.

Ontmoetingsdag
De ontmoetingsdag is vervroegd naar 21 april aangezien we al voor de zomer input wilden van de
participanten over de rol en waarde van Stichting Vertellen in het algemeen en het
Vertelambassadeurschap in het bijzonder. Voorafgaand aan de ontmoetingsdag is hierover een
enquête verstuurd.
De dag werd geopend vanuit het bestuur met een update van lopende zaken. Mirjam Mare leverde
een bijdrage aan het woordje voor het afscheid van Mieke.
Het werd een dag vol verhalen, ontmoeting en inspiratie. Met: 'Verhalen uit de Hoed' met een
Masterclass van Anne van Delft, een creatieve brainstorm, en een intense voorstelling door twee
jonge verteltalenten uit de theaterwereld: Kimberley Agyarko & Evalinde Lammers.
De ontmoetingsdag vond voor de eerste keer plaats in ‘de hub’ van de Gelderlandfabriek in
Culemborg. Er waren 22 betalende bezoekers.

Wereldverteldag
Er zijn 44 activiteiten gemeld op WVD-agenda op de website, door individuele vertellers en
vertelorganisaties.
Wereldverteldag wordt door Walter als item meegenomen in de nieuwsbrieven. Extra nieuwsflitsen
worden door de redactie zelf verstuurd.
Op het Vertel Event in januari zijn zoveel WVD paraplu’s verkocht dat we dit jaar meer inkomsten
dan uitgaven hebben aan de WVD.

Publiciteit
De Stichting promoot het vertellen vooral via facebook
https://www.facebook.com/stichtingvertellen en af en toe via Twitter (@infovertellen).

Website
De ontwikkelingen van de organisatie in oprichting en de doelstellingen maken een gezamenlijke
ontwikkeling van het Vertelplein geen prioriteit. Door het voorwerk voor het Vertelplein heeft de
eigen website van Stichting Vertellen ‘in de wacht’ gestaan waardoor we nog meer achterlopen op
wat tegenwoordig de standaard is. Onze site is echter niet alleen verouderd maar begint ook
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mankementen te vertonen. Daarom krijgt de nieuwbouw van onze website nu voorrang, vooral ook
omdat onze website onze etalage voor de vertellers naar de buitenwereld is. Wij hebben in 2018
hierover gesprekken gevoerd met onze webhost Studio de Oorzaak die niet tot een oplossing hebben
geleid. Wil en Walter gaan hier in 2019 mee verder.
Waar we wel veel tijd aan hebben kunnen (moeten!) besteden zijn aanvullingen en wijzigingen op
onze websites t.b.v. AVG. Gelukkig hebben we deze op tijd tot een goed einde kunnen brengen.

Erwaseenslijst
De Erwaseens mail lijst werd het slachtoffer van spam, deelnemers werden bedolven onder
ongewenste mails. Binnen het systeem van de lijst was dit niet oplosbaar. Bovendien stelde niet
iedere deelnemer alle mails op prijs. Een aantal deelnemers aan de lijst bedankte.
Er is een enquête gehouden onder de deelnemers én onder de participanten hoe we verder zouden
moeten gaan. Als netwerk is een systeem van vragen, mededelingen en discussies onontbeerlijk.
Uit de enquête kwam de keus voor òf een andere maildienst, òf een internetforum naar boven. De
voorkeur van de respondenten was voor beide oplossingen ongeveer gelijk.
Het bestuur heeft gekozen voor een forum. De bescherming tegen spam is beter, en berichten
worden op een andere manier bewaard waardoor ze op langere termijn toegankelijk blijven.
Bovendien kan je als deelnemer beter kiezen wat je wel of niet wil lezen.
Wil en Walter gaan hiermee verder.

V. Beleid en samenwerking
Nieuwe beleidsplan
Het in het najaar van 2017 opgestarte traject met Lily Hartogs van de Sesamacademie is voortgezet in
2018. Hieruit is de enquête naar de achterban ontstaan om de ideeën en behoeften te peilen rond de
rol en waarde van Stichting Vertellen in het algemeen en de Vertelambassadeur in het bijzonder.
Er is verder gewerkt aan een nieuwe visie, missie en doelstellingen. Daarbij in het oog houdend dat
er gewerkt wordt aan het oprichten van een organisatie voor vertelorganisaties die zich in zal zetten
voor het vertellen. Hierdoor kan Stichting Vertellen zich weer meer richten op de vertellers. De
verwachting is dat het beleidsplan begin 2019 af zal zijn. Wel zijn de speerpunten al duidelijk waar
we allereerst mee gaan werken: een nieuwe website, de bemensing, werven van nieuwe
participanten. Voor dat laatste is de verwachting dat een nieuwe website daar ook een belangrijke
rol in zal spelen.

Organisatie i.o. voor vertelorganisaties
De klankbordgroep, bestaande uit Raymond den Boestert, Ernst Weerstra, Arjen Barel en van SV
Esther Kornalijnslijper is 4x voltallig bijeen geweest en meerdere keren voor tussentijds overleg.
In de loop van het jaar is de groep uitgebreid met Kitty Peetoom van Productiehuis de Verhalenboot
en Sahand Sahebdivani van Mezrab/Mezrab Storytelling School.
Er wordt toegewerkt naar het oprichten van een vereniging met de kick-off op ons Vertel Event in
januari 2019.

VI. FEST
FEST conferentie 2018
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De conferentie werd gehouden in Ljubljana (Slovenië) van 21-24 juni. Esther en Walter hebben
deelgenomen aan de conferentie. FEST zit in het tweede jaar van de subsidie van Creative Europe
voor het versterken en ontwikkelen van het netwerk (€ 800.000,- voor 4 jaar; € 200.000,- per jaar).
Ook de FEST organisatie ontwikkelt zich en professionaliseert. Er is ditmaal een hele dag uitgetrokken
voor de Annual General Meeting met veel ruimte voor de Europese ontwikkelingen. Met name het
team van het onderdeel ‘Professional Education of Storytellers’ heeft veel werk verzet in de vorm
van enquetes en het ondersteunen van jong talent. Eén van hun doelen is het ontwikkelen van een
overzicht van competenties van vertellers, uiteindelijk op het niveau van een universitaire master, als
inspiratie voor vertelopleidingen.
Andere teams houden zich bezig met onderwerpen als internationale festivals, meertalig vertellen,
vertellen integreren in andere organisaties en werkwijzen (o.a. community art), vertellen en
moderne media en digitale technologie.

Creative Europe
Stichting Vertellen heeft dit jaar een aanvraag ingediend samen met de partners van de organisatie
in oprichting ter ondersteuning van de opstart. Deze aanvraag is afgewezen.
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