Een greep uit de activiteiten van Wikimedia Nederland in 2016
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

U steunde dit jaar ons werk met een donatie

In 2016 hebben wij van u een donatie ontvangen. Hartelijk dank voor
uw steun! U ontvangt eenmalig deze nieuwsbrief met een kleine
greep uit de activiteiten die, mede dankzij u, konden worden
georganiseerd. Alles in het teken van het beschikbaar maken van
kennis voor iedereen.
Wilt u in de toekomst geen mail meer ontvangen? Mail dit dan via
info@wikimedia.nl.

Beelddonaties in 2016
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In 2016 doneerden meerdere instellingen beelden via Wikimedia
Commons. Deze beelden zijn vrijgegegeven voor hergebruik onder
CCBYSA licentie. Dit betekent dat de beelden mogen worden
gebruikt zonder toestemming te vragen aan de auteur, met
inachtname van de licentievoorwaarden. Een kleine greep uit de
donaties die werden gedaan: Koninklijke Bibliotheek (boekbanden),
RCE (collectie Temminck Grol), Hortus Leiden, Ecomare en Museum
Catharijneconvent.
Foto: Ecomare, bruinvissen Michael en Jose 2012, Ecomare/Sytske
Dijksen, CCBYSA 4.0

QRpedia

De Vereniging Wikimedia Nederland
wenst alle leden, vrijwilligers,
donateurs en relaties het allerbeste
voor 2017! Graag nodigen wij u uit
voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op
21 januari 2017. Dit jaar zijn we te
gast bij Museum Volkenkunde in
Leiden waar onder andere de
tijdelijke tentoonstelling ‘Wereld vol
veren’ te bezichtigen is. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk i.v.m het
aantal beschikbare plaatsen. Graag
ontvangen wij uw aanmelding vóór
16 januari 2017. Aanmelden kan via

de website van Wikimedia
Nederland.
Foto: De kamer met de
Boeddhabeelden, Hnapel, CC BY
SA 4.0

Videoserie Wikipedia bewerken?
Gewoon doen!

De videoserie Wikipedia bewerken?
Gewoon doen! is een inititatief van
de vrijwilligers van Projectgroep
Natuur. In elke aflevering wordt een
Project natuur organiseerde deze zomer samen met Het Groene Huis

onderdeel van het bewerken van

in Amersfoort een nieuwe activiteit: QRpedia.

een Wikiproject besproken. De
video’s zijn hier te bekijken.

Door de tuin van Het Groene Huis zijn kleine paaltjes met daarop een
zwartwit vierkantje, de QR code, geplaatst. Bezoekers scanden
de QRcode en werden naar Wikipedia geleid. Daar kwam men direct
terecht bij de gezochte plant en kon men meer informatie over de
plant lezen.

Ruim 650 artikelen over vrouwen
toegevoegd in 2016

Wikimedia Nederland zet zich via Project Natuur in om de online
informatie over de Nederlandse natuur kwantitatief aan te vullen en
dichterbij de mensen te brengen.
Foto: De plant, de telefoon, de QRcode en de Wikipedia pagina,
Weejeevee, CCBYSA 4.0

Lobby in Brussel
Dimitar Dimitrov volgt in Brussel namens gezamenlijke Wikimedia
verenigingen in Europa de ontwikkelingen rondom auteursrecht
nauwlettend. Hoewel de vooruitgang in technologie steeds meer
mogelijkheden biedt voor het delen van kennis, blijven er juridische
obstakels die dit moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Wij zijn van
mening dat het huidig ‘voorstel voor een Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale
eengemaakte markt’ door middel van aanpassingen sterk verbeterd
kan worden. Daarom is er in november een brief uitgegaan naar
ministerie van Veiligheid en Justitie, waarin we de verbeteringen
hebben voorgesteld.

Nieuw project: Nederland en de Wereld

Wikipedia bevat veel informatie over
onderwerpen zoals techniek, sport,
wetenschap en science fiction. Wat
we missen is informatie over
onderwerpen die traditioneel door
vrouwen belangrijk worden
gevonden. Maar ook artikelen over
vrouwen die een belangrijke rol
spe(e)l(d)en in de samenleving.
Dit wordt ook wel de gendergap
genoemd. De gendergap
werkgroep heeft het streven om de
'gap' te verkleinen en organiseerde
in 2016 meerdere bijeenkomsten.
Een voorbeeld van één van de
evenementen:

Ruim veertig Wikipedianen werkten
in het weekend van 5 en 6 maart
samen om Wikipedia én
zusterprojecten vrouwelijker te
maken in aanloop naar
Internationale Vrouwendag. De
gendergap werkgroep zorgde voor
genoeg inspiratie, deelnemers
konden putten uit een lange lijst met
gewenste artikelen. Wikpedianen
waren zowel online als offline
bereikbaar voor vragen. Het
weekend was succesvol en bleek
een inspiratiebron voor
Wikipedianen. Nog steeds worden
er nieuwe artikelen toegevoegd aan
Nederland kent een koloniaal en een handelsverleden, waarbij er
vele eeuwen contacten zijn geweest met landen verspreid over de
wereld. Daardoor is gemeenschappelijk erfgoed ontstaan. Zowel in
deze landen als in Nederland hebben deze contacten sporen
achtergelaten in de vorm van verzamelde objecten, archieven,

de resultatenlijst.
Het gendergap project wordt
ondersteund door Wikimedia
Nederland.

gebouwen, steden, bedrijven, infrastructuur, taalgebruik, culinaire
tradities. Dit erfgoed vertelt verhalen over Nederland en
Nederlanders, maar juist ook over de toenmalige koloniën en de
landen waarmee handel gedreven werd en hun (oorspronkelijke)
inwoners.
Het project ‘Nederland en de wereld’ streeft ernaar om zoveel
mogelijk in Nederland aanwezige kennis en content vrij beschikbaar
te maken die te maken heeft met de Nederlandse aanwezigheid in
andere delen van de wereld. Maar ook om kennis en content uit
andere landen beschikbaar te maken en te verbinden met het

FOKA  financiële ondersteuning
kleine activiteiten

De Vereniging Wikimedia Nederland
stelt geld ter beschikking voor kleine
activiteiten die passen binnen de
doelstellingen van de Vereniging en

materiaal dat in Nederland aanwezig is.

die bijdragen aan één van de
Wikimediaprojecten. Zowel leden

Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft een aanvraag voor subsidie van

als nietleden kunnen aanvragen

Wikimedia Nederland (WMNL) gehonoreerd. WMNL krijgt €16.000
voor de ontwikkeling van een online platform om digitaal erfgoed te
delen met de internationale Wikimediabeweging.

Terugblik Wikimedia Conferentie Nederland 2016

Op 19 november organiseerde Wikimedia Nederland voor de 9e keer
de Wikimedia Conferentie in Nederland. Ruim 110 mensen kwamen

voor kleine activiteiten indienen. Een
overzicht van aanvragen en
toekenningen in 2016 is hier te
bekijken.

samen in Meeting Plaza om kennis te delen en te halen. Bezoekers

Afbeelding door Abraham Jacobus

hadden keuze uit 22 sessies over uiteenlopende onderwerpen.

Wendel, uit het boek Flora:
afbeeldingen en beschrijvingen van

In de media was ruim aandacht voor de conferentie. Zo was WCN
programmacoördinator Ziko van Dijk te gast bij RTV Utrecht en had
NOSop3 een item in het journaal en is er een online artikel

boomen, heesters, éénjarige
planten, enz. voorkomende in de
Nederlandsche tuinen door H. Witte

gepubliceerd. Uit eerste reacties van een evaluerende enquête onder
de bezoekers blijkt dat ook dit jaar de conferentie positief is
ontvangen. Seats2Meet / Meeting Plaza is al jaren de hoofdsponsor

en A. J. Wendel, Groningen: Wolters,
[1868].

van de Wikimedia Conferentie Nederland. We spraken Ronald van
den Hoff, President CDEF Holding BV. Lees verder...
Foto: Wikimedia Nederland Conferentie 2016, KeesJan Bakker, CC
BYSA 4.0

Wikimedia Nederland
Website | Over Wikimedia Nederland | Projecten | Steun ons |
Contact
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om jezelf af te
melden.

Onderdeel van de collectie die in
2016 werd gedoneerd door Hortus
Botanicus in Leiden.

