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WLM prijsuitreiking, nieuw jaarsborrel, nieuw e w ebsite en nog veel meer.....
Kun je dit bericht niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Wiki Loves Monuments prijsuitreiking
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Tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland 2013, was ook de
prijsuitreiking van Wiki Loves Monuments. De prijzen werden
uitgereikt door juryvoorzitter en vrijwilliger Arjan den Boer en Jan-Bart
de Vreede, voorzitter Wikimedia Foundation. Kijk voor een overzicht
van alle winnaars in het juryrapport. Foto's van de prijsuitreiking
vindt u hier.De mensen die meegedaan hebben aan de wedstrijd
willen we graag uitnodigen om de enquête in te vullen. De link is te
vinden op uw overlegpagina op Commons.
Foto's: De Mariakerk in Wierum. Uberprutser, CC BY-SA
3.0. Offenbacklaan 5 in Rotterdam, woonhuis uit 1961. Agaath, CC
BY-SA 3.0

Wikimedia Conferentie Nederland goed bezocht en
sfeervol
De Wikimedia Conferentie Nederland (WCN) op 2 november bracht
meer dan in vorige jaren mensen met verschillende achtergronden
bij elkaar. Traditioneel wordt de WCN vooral georganiseerd voor
mensen die al bekend zijn met het hoe en wat van Wikipedia en de
Wikimedia-beweging. Inmiddels trekt de conferentie ook
medewerkers van musea en andere culturele instellingen - de
WMNL samenwerkingspartners - en Wikipedia-fans die eens willen
kijken wat er achter de schermen gebeurt. Meer dan de helft van de
138 deelnemers stak dan ook de hand op toen keynote speaker
Jan-Bart de Vreede vroeg wie er géén Wikipedia-bewerker was.
Deze keer stond er ook een inleiding in de Wikimedia-beweging op
het programma, en Wikipedia-cursussen die door veel deelnemers
werden bezocht. Nieuw was ook een groter aantal bijdragen in het
Engels, al blijft de conferentie in principe Nederlandstalig.
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over je projecten
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Kerst WikiZaterdag 21 december
Op 21 december - de laatste
WikiZaterdag van 2013 - sluiten we het
jaar in stijl af met een kerstborrel. Er is
vrije inloop voor vrijwilligers,
bestuursleden, stafleden en relaties.
Ook partners en kinderen zijn van harte
welkom. Graag zien wij jullie dan!
Vooraf aanmelden is niet verplicht,
maar in verband met de hapjes en
drankjes zouden wij dit wel erg fijn
vinden. Laat hier weten dat je komt.

Foto: Christmas tree red bauble, Michal
Osmenda, CC-BY-SA 3.0
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Nieuwjaarsreceptie zaterdag 18
januari
Zet het vast in de agenda: onze
Nieuwjaarsborrel is zaterdag 18 januari
('s middags). We zijn dit jaar te gast bij
het Nationaal Archief in Den Haag.
Meer informatie volgt via
www.wikimedia.nl

Wikimedia maandrapport oktober

Foto: WCN 2013, Sebastiaan ter Burg, CC-BY-SA 3.0

Wil je op de hoogte blijven van
gebeurtenissen binnen de
Wikimediabeweging wereldwijd? Kijk
dan hier.

Kandidaten voor het bestuur gezocht

Wiki Takes Den Haag

In het voorjaar 2014 zal er weer een algemene ledenvergadering
van WMNL zijn. Als je op een bepaalde wijze wilt bijdragen tot ons
succes: heb je al eraan gedacht om kandidaat voor het bestuur te
zijn? Bekend zijn met het bewerken van Wikipedia (of een van de
zusterprojecten) is een pre, goede kennis van het Engels is een pre.
Maar echt belangrijk is: toewijding aan ons gedachtegoed van vrije
kennis; constructief meedenken; beslissingen nemen in een team;
taken oppakken en uitvoeren. Tijdsinvestering: Er is ongeveer elke
een of twee maanden op een donderdagavond een
bestuursvergadering op ons kantoor in Utrecht. Daarbij komen 1-2
bestuursweekeinden per jaar. Per week ben je zeker enkele uren
aan correspondentie kwijt. We bieden een gevarieerde uitdaging. Je
kunt je naam verbinden aan de steunvereniging van één van de toptien-websites van de wereld, en je leert mensen kennen die van
kennis houden. Neem voor meer informatie graag contact op met
het bestuur, bijvoorbeeld via voorzitter@wmnederland.nl

Voor de wedstrijd Wiki Loves Monuments
heeft Wikimedia Nederland dit jaar
verschillende activiteiten gehad in Den
Haag, met als afsluiting een prijsuitreiking
voor de winnende Haagse foto en het beste
Wikipedia artikel over een Haags
monument. De prijsuitreiking, zal
plaatsvinden tijdens onze nieuwjaarsborrel
in Den Haag. Meeschrijven kan nog tot 15
december. Kijk hier voor meer
informatie: https://nl.wikimedia.org/wiki/Edita-thon_Haagse_monumenten_2013

Wikipedia:Themaweek Polen 2013
Op de Nederlandstalige Wikipedia werd van 11 tot 18 november een
Themaweek Polen gehouden. Het doel was om in één week zo veel
mogelijk artikelen te schrijven over Poolse onderwerpen. Aanleiding
voor dit initiatief was een Nederlandse themaweek die in de eerste
week van mei 2013 op de Poolstalige Wikipedia was gehouden. Ter
voorbereiding van de Themaweek Polen werd de pagina
Wikipedia:Gewenste artikelen/Polen opgezet. Op de Poolstalige
Wikipedia is een oproep gedaan voor suggesties van Poolse
onderwerpen die op Wikipedia eigenlijk niet mogen ontbreken. De
themaweek was een groot succes. Door de tientallen gebruikers
zijn in totaal meer dan 460 nieuwe artikelen geschreven en tal van
kleinere bijdragen gedaan. Ook na afloop ging een aantal
gebruikers nog door met het schrijven van nieuwe artikelen over
Poolse onderwerpen.

Foto: Grote Marktstraat, Photocapy, CC-BYSA 3.0

FDC positief over WMNL

Het Funds Dissemination Committee
(FDC) had een positief oordeel over de
financieringsaanvraag van Wikimedia
Nederland voor 2014. Het FDC
adviseert de Wikimedia Foundation om
WMNL voor de uitvoering van het
Ondersteuning van communicatie over je projecten
jaarplan 2014 €304.000 toe te kennen.
Dat is 94% van het gevraagde bedrag.
Ben je bezig met een wiki of wil je een ontwikkeling in de wereld van Het bestuur van de Foundation beslist
Wikipedia en de Wikimedia-beweging onder de aandacht brengen? nog voor het eind van dit jaar over de
Stuur een korte uitleg en je tekst naar info@wikimedia.nl. Wij zullen toekenning.
dan ons best doen om je nieuws onder de aandacht te brengen via
de website of een van onze social media-kanalen.
public1.tripolis.com/preview?okd7BuYIKatlHvbEK6nzsKvK9Z_MgzNyYhVRTgx2NvQtj4XlJhNP75elfpOvpkHT
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Overlijdensbericht Henk Obee
Nieuwe website
Wikimedia Nederland heeft een nieuwe website. Meer dan een jaar
hebben medewerkers en vrijwilligers aan concept en inhoud
gewerkt, de technische uitvoering had het bedrijf Two Kings. De site
werd tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland op 2 november
gepresenteerd. Lid worden, je aanmelden voor de nieuwsbrief of
inschrijven voor een evenement is nu een stuk makkelijker. Neem
snel een kijkje op:http://www.wikimedia.nl/

Wie is wie?
Naam of gebruikersnaam: SRientjes (email adres:
rientjes@wikimedia.nl
Eerste edit: spelfout gecorrigeerd in artikel over een organisatie
waar ik vroeger heb gewerkt.
Rol bij Wikimedia Nederland: directeur
Is bij Wikimedia Nederland bezig met: jaarplan, begroting,
fondsenwerving, samenwerking met externe partners, internationale
zaken, perscontacten......
Is buiten Wikimedia Nederland bezig met: films, lezen, wandelen,
koken
Ziet Wikipedia over tien jaar: nog steeds als dé vraagbaak en
kennisbron voor iedereen, met nog meer en nog betere inhoud
Wil nog graag kwijt: neem eens contact op met het kantoor, We zijn
er voor jullie.

Wikipediaan en WMNL-lid Henk Obee
is 21 november 2013 op 64-jarige
leeftijd overleden. Henk Obee was een
actieve Wikipedia bewerker die talloze
artikelen heeft geschreven en bewerkt:
veel biografieën, maar ook artikelen
over bijzondere onderwerpen, zodat de
duivensport, autoloze dagen en
etiquette. Henk is overleden, maar zijn
bijdragen aan Wikipedia blijven
gelukkig voor iedereen toegankelijk.

Giving Free Knowledge a Voice
De Free Knowledge Advocacy Group
EU is een groepje Wikimedianen die
vrije kennis wil bevorderen, meer in het
bijzonder door dit onder de aandacht te
brengen van beleidsmakers in Brussel.
Tijdens een bijeenkomst in Londen
heeft de werkgroep een mission
statement geformuleerd met concrete
doelstellingen voor het vrij gebruik van
kennis op een aantal terreinen. De
volledige (Engelstalige) tekst is
beschikbaar op meta.

Afmelden
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