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Oprichting:

Wikimedia Nederland werd op 27 maart 2006 opgericht door actieve
Wikipedianen.

Ledenaantal:

Wikimedia Nederland heeft op dit moment circa 200 leden.

Organisatiestructuur Wikimedia is een internationale beweging zonder winstoogmerk die zich
:
bezighoudt met het bevorderen van vrije kennis.
De Wikimedia Foundation in San Francisco, Verenigde Staten is de
overkoepelende organisatie die zorg draagt voor alle Wikimedia-projecten,
waarvan Wikipedia het grootste en bekendste project is.
Wikimedia Nederland is een van de 37 Wikimedia-chapters die de
werkzaamheden van de Wikimedia Foundation ondersteunen. De afdelingen zijn
onafhankelijke organisaties die het gedachtegoed van de vrije kennis landelijk
ondersteunen.
De inhoud van Wikimedia-projecten wordt samengesteld door vrijwilligers.
Wikimedia Nederland heeft geen invloed op de inhoud van bijvoorbeeld
Wikipedia.
Financiering:

Wikimedia en Wikipedia worden volledig gefinancierd door giften en donaties.
Voor speciale activiteiten worden soms subsidies aangevraagd.

Voorzitter:

Vereniging Wikimedia Nederland: Frans Grijzenhout

Werkzaamheden van de vereniging

Wikimedia Nederland ondersteunt alle Wikimedia-projecten, waarvan Wikipedia de grootste en bekendste is.
De werkzaamheden van de vereniging bestaan onder andere uit:
● Ondersteuning van de Wikipedia-community
● PR- en communicatiewerkzaamheden
● Informatieverstrekking
● Fondsenwerving
● Organisatie van evenementen
● Contact met partnerorganisaties en culturele erfgoedinstellingen
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Om haar doelen te verwezenlijken hanteert de vereniging een aantal deels overlappende speerpunten:
●
●
●
●
●

Gemeenschap – investeren in de vrijwilligers achter de projecten
Werken aan draagvlakvergroting en naamsbekendheid
Content – samenwerken met (culturele) instellingen om waardevolle
collecties vrij beschikbaar te maken, in het bijzonder voor de Wikimedia-projecten
Internationale samenwerking - internationale projecten en samenwerking met de Wikimedia
Foundation en andere nationale verenigingen
Organisatie – versterken van de organisatie om de idealen steeds beter te kunnen verwezenlijken

Verdere informatie:
Website: http://www.wikimedia.nl/
Twitter: http://twitter.com/wmnl
Facebook: https://www.facebook.com/WikimediaNL

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wikimedia-nederland

Jaarverslag 2018:https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Jaarverslag2018.pdf
Statistieken: http://stats.wikimedia.org/
Afbeeldingen:
Logo's van de Wikimedia-projecten zijn te downloaden van Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos
Wikimedia-projecten

Wikipedia
De eerste, Engelstalige, Wikipedia ging op 15 januari 2001 online. Binnen
enkele maanden volgden verschillende andere taalversies, waaronder de
Nederlandstalige op 19 juni 2001. In 2019 zijn er meer dan 303 taalversies.
De Engelstalige Wikipedia had in januari 2019 ruim 5,5 miljoen artikelen.
Volgens de statistieken komen er iedere dag 634 nieuwe artikelen bij. Er
waren in december 2018 zo’n 30.000 geregistreerde gebruikers die ieder
tenminste drie keer een pagina hebben bewerkt.
*

De Nederlandstalige Wikipedia had in juni 2019 ruim 1,9 miljoen artikelen.
Dagelijks groeit ze met circa 135 nieuwe artikelen. In december 2018 waren
er 1.196 regelmatige bijdragers, de kern bestaat uit 228 zeer actieve
gebruikers. Meer statistieken:
https://stats.wikimedia.org/EN/SummaryNL.htm

Volgens Alexa staat Wikipedia wereldwijd op plaats 5 van de meest
bezochte websites.
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Wikimedia Commons
Wikimedia Commons is een verzameling van meer dan 55 miljoen foto's,
illustraties, audio- en videobestanden. Deze bestanden zijn te gebruiken
door alle Wikimedia-projecten.
Foto's afkomstig uit bijvoorbeeld de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments,
maar ook uit andere acties van Wikimedia Nederland, zijn geüpload naar
Wikimedia Commons en daar vrij beschikbaar voor iedereen. Wikimedia
Commons werd opgericht in 2004.

*

Wikidata
Wikidata is een gezamenlijk bewerkte kennisdatabase die is opgezet om
Wikipedia te ondersteunen. Het is de gemeenschappelijke bron voor
bepaalde types gegevens, bijvoorbeeld geboortedata, die veel gebruikt
worden in artikelen op Wikipedia en elders. Wikidata bevat bijna 60 miljoen
items. Er zijn ruim 21 duizend actieve gebruikers op de Engelstalige versie.
*

Wikiquote
Wikiquote is opgericht op 26 mei 2004.
Doel van Wikiquote is het samenstellen van een vrije collectie van citaten,
spreekwoorden en dergelijke. Momenteel heeft de Nederlandstalige
Wikiquote 965 pagina's met vele duizenden citaten.

*
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Wikisource
Wikisource is een verzamelplaats voor bronteksten in verschillende talen
die ofwel tot het publiek domein behoren, ofwel zijn vrijgegeven onder een
open licentie, bijvoorbeeld een Creative Commons-licentie. Artikelen in
Wikisource morgen door iedereen zonder auteursrechtelijke belemmering
worden geraadpleegd, geciteerd en vermenigvuldigd.
Wikisource werd opgericht op 24 november 2003. De Nederlandstalige
Wikisource bevat 6.781 bronnen.

*

Wikiversity
Open online platform voor gezamenlijke kennisuitwisseling en onderzoek.
De Engelstalige versie werd opgericht in augustus 2006. Er is geen
Nederlandstalige versie.
Tot nu toe werden in 18 talen in totaal meer dan 112.000 artikelen
geschreven.

*

Wikibooks
Wikibooks is een gemeenschapsproject met als doel kosteloos leerboeken
en ander lesmateriaal ter beschikking te stellen.
Op dit moment zijn er in de Nederlandstalige Wikibooks 8.119
hoofdstukken aanwezig in 337 boeken en 468 hoofdstukken in 27
Wiki-junior-boeken, waaraan wordt gewerkt.

*
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Wiktionary
Wiktionary is een meertalig woordenboek met versies in 174 talen. De
Engelstalige versie startte in december 2002. De Nederlandstalige versie
heet WikiWoordenboek en begon op 1 mei 2004.
Wiktionary omvatte wereldwijd in 2018 ruim 30 miljoen pagina’s, waarvan
meer dan 696.592 in WikiWoordenboek. WikiWoordenboek bevat woorden
uit meer dan 577 talen, dus ook uit talen die zelf geen wiktionary kennen,
en wordt zo’n 2 miljoen keer per maand geraadpleegd.
*

Er waren in 2018 147 gebruikers die op meer dan één dag aan
WikiWoordenboek werkten. Met hun hulp komen er elke dag gemiddeld 143
pagina’s bij. Van alle woorden uit een doorsnee Nederlandse tekst is nu
meer dan 97% terug te vinden in WikiWoordenboek.

Wikivoyage
Wikivoyage is een vrije reisgids. Ze richt zich op onderwerpen die voor
reizigers interessant zijn: bestemmingen, thema's en
taalgidsen. Wikivoyage bevat 3.683 Nederlandstalige artikelen

*

Wikispecies
Wikispecies heeft tot doel om alle plantensoorten en diersoorten te
beschrijven. Wikispecies heeft 670.652 artikelen en 2,826,387 actieve
gebruikers. Er is geen Nederlandstalige versie.

*
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