De laatste WikiZaterdag van dit jaar, tijd voor tools, bloggers gezocht! en nog veel meer...
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.
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Op 19 november organiseerde Wikimedia Nederland voor de 9e keer
de Wikimedia Conferentie in Nederland. Ruim 110 mensen kwamen
samen in Meeting Plaza om kennis te delen en te halen. Bezoekers
hadden keuze uit 22 sessies over uiteenlopende onderwerpen.
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
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
van de Wikimedia Conferentie Nederland. We spraken Ronald van
den Hoff, President CDEF Holding BV. Lees verder...
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Doe mee met de #100wikiwomen
challenge

29 november 2016 tot 8
maart 2017

De #100wikiwomen challenge is gestart op 29 november 2016.
Gedurende 100 dagen wordt iedere dag een artikel over een vrouw
gepubliceerd op Wikipedia. Einddoel is om op 8 maart 2017
(Internationale Vrouwendag) 100 nieuwe artikelen te hebben,
geschreven door zoveel mogelijk verschillende mensen. Doe je mee?
Ga dan naar de projectpagina en kies de datum en (als je dat al weet)
het artikel waarover je gaat schrijven.

Zaterdag 10 december is het de
laatste WikiZaterdag van 2016. We
starten met de WikiZaterdag zoals je
gewend bent om 12.30 uur. Ook de
Gendergapgroep is aanwezig, deze

keer gaan we afbeeldingen van Atria

Lobby in Brussel

toevoegen aan bestaande artikelen.
Vanaf 15:00 uur is het tijd om samen

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.

deze WikiZaterdag af te sluiten met
een borrel. Wees welkom en neem
partner, kinderen en/of vrienden
mee. Vooraf aanmelden is niet
verplicht, maar in verband met de
hapjes en drankjes vinden wij dit wel
erg fijn. Laat hier weten dat je komt
Foto: Cottonwood in snow, Lori
Iverson, USFWS, CC BY 2.0

Nieuwe aflevering Wikipedia

Wikimania 2017

bewerken? Gewoon doen!

Er is weer een nieuwe aflevering
toegevoegd aan de videoserie:
Wikipedia bewerken? Gewoon
doen! In deze aflevering leer je
Wikipedia bewerken. De aflevering
en eerdere video’s kun je hier
bekijken.

21 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst

De jaarlijkse internationale bijeenkomst van Wikimedia  Wikimania 
is in 2017 van 9 tot en met 13 augustus in Montreal, Canada. Hoewel
het nog ver weg lijkt, is de organisatie al opgestart. Wil je een voorstel
voor presentatie doen voor Wikimania, wil je vrijwilliger zijn bij
Wikimania of wil je een beurs aanvragen bij de Foundation? Hou dan
deze pagina in de gaten. Informatie over hoe je via Wikimedia
Nederland een beurs aanvraagt, volgt begin 2017.
Foto: Wikimania 2016 in Esino Lario, Haeferl, CC BYSA 3.0

Tijd voor tools

Bijdragen aan Wikipedia of één van de andere Wikimediaprojecten is
niet alleen maar handwerk. In de loop der jaren zijn talloze tools,
hulpmiddelen en uitbreidingen ontwikkeld om het werk van de
Wikipediaan te verlichten. Tijd voor tools belicht iedere maand een
ander hulpmiddel; misschien zit er wel iets bij dat je nog niet kende
maar waar je altijd al op zat te wachten! Ook een tool onder de
aandacht brengen? Stuur dan een email naar info@wikimedia.nl

De Vereniging Wikimedia Nederland
wenst alle leden, vrijwilligers,
donateurs en relaties het allerbeste
voor 2017! Graag nodigen wij je 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 je aanmelding vóór
16 januari 2017. Aanmelden kan via
de website van Wikimedia
Nederland.

GapFinder is een experimentele tool dat twee taalversies van

Foto: De kamer met de

Wikipedia vergelijkt. Bovenaan kun je aangeven welke talen je wilt

Boeddhabeelden, Hnapel, CC BY

vergelijken. Op basis daarvan geeft het een overzicht van artikelen

SA 4.0

die in de ene versie wel bestaan en in de andere niet, waarbij
prioriteit gegeven wordt aan artikelen die recent vaak bekeken zijn.
Alternatief kun je nog een specifiek artikel ingeven, waarna
GapFinder naar gerelateerde artikelen zoekt. Als je een

Wie is wie

artikelsuggestie aanklikt krijg je ook meteen een link naar de
vertaalmodule van Wikipedia, waarmee je zelf aan de slag kunt gaan
om het artikel te vertalen. Maar je kunt natuurlijk ook een vertaling
aanvragen via het vertaalprogramma van Wikipedia!

Vrijwilligers en medewerkers van
Wikimedia Nederland stellen zich
graag aan jullie voor. Wil je ook een
keer in deze rubriek? Stuur dan een
email naar info@wikimedia.nl

Bloggers gezocht voor website Wikimedia
Nederland

Naam of gebruikersnaam:Astrid
van den Hengel,
vandenhengel@wikimedia.nl
Eerste bewerking: 2016
Rol bij Wikimedia Nederland:
financieel medewerkster/office
manager
Is bij Wikimedia Nederland bezig
met: financiën, meedenken
Is geïnteresseerd in: financiën,
kantoor, mensen
Is buiten Wikimedia Nederland

Veel van jullie schrijven. Of dat nu is op Wikipedia of op één van de
andere Wikimedia projecten; schrijven staat centraal. Zo doen wij

bezig met: mijn drie kleine kinderen,

regelmatig oproepjes voor schrijvers om bij te dragen tijdens een edit

muziek, dansen, eten, sporten en
alles waar gezelligheid uit

athon of voor een speciaal thema. Ook nu zoeken we ook schrijvers

voortkomt.

maar dan voor iets heel anders, namelijk voor de Wikimedia
Nederland website. Wij willen de website bezoekers graag iets meer

Wil nog graag kwijt: Ik vond het

vertellen over de Wikimedia wereld en wie kan dat nu beter dan

evenement op 19 november 2016
geslaagd en er was een ontspannen

jullie?

sfeer.

Heb je interesse? Stuur ons dan een mailtje (info@wikimedia.nl) met
een kort voorstel waarover je wilt schrijven en wij nemen contact met
je op. Het mag één blog zijn maar je mag ook meerdere bloggen
schrijven. Dat laten we helemaal aan jou over.
Foto: The tip of a ballpoint pen, Pokéfan95, CC BYSA 4.0
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