Toegang tot kennis is essentieel om je weg te vinden in de
wereld. Daarom streeft Wikimedia Nederland naar een wereld
waarin iedereen vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis.
Daar staan wij voor!

i

Wikimedia Nederland doet dat door Wikipedia te ondersteunen:
de online encyclopedie die door iedereen geraadpleegd en
bewerkt kan worden.
Wikipedia is het bekendste project van de vrijwilligersbeweging
Wikimedia. Maar er is veel meer! Zoals Wikimedia Commons
met een collectie van miljoenen afbeeldingen, video’s en
geluidsopnamen. Wikidata is een grote gestructureerde open
kennisdatabase.
Het hart van de Wikimedia-beweging zijn de vrijwilligers.
Ze schrijven artikelen op Wikipedia, uploaden beeld- en
geluidsmateriaal, werken samen met archieven, bibliotheken
en musea, organiseren bijeenkomsten, verbeteren software,
bedenken nieuwe activiteiten…

Wikimedia Nederland: vrije kennis voor
iedereen dankzij Wikipedia en meer
EEN KORTE GESCHIEDENIS

Het begon allemaal met de Engelstalige Wikipedia, door de
Amerikanen Jimmy Wales en Larry Sanger in 2001 opgezet. Wat
begon als een experiment groeide dankzij het enthousiasme
van tienduizenden vrijwilligers in korte tijd uit tot een echte
encyclopedie. Datzelfde jaar kwam er ook al een Nederlandstalige
Wikipedia. In 2003 richtte Jimmy Wales de Wikimedia Foundation
op. Sindsdien is deze non-profit organisatie juridisch eigenaar van
Wikipedia en andere Wikimedia-projecten voor vrije kennis.

Wikipedia en meer

Inmiddels kent bijna iedereen Wikipedia (ondertussen beschikbaar
in zo’n 300 verschillende talen), maar de Wikimedia-beweging doet
meer om zo veel mogelijk kennis vrij beschikbaar te maken voor
iedereen. Andere grote en veel geraadpleegde Wikimedia-wiki’s
(websites) zijn:

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons is de centrale media-collectie van
de Wikimedia-beweging. Deze collectie bevat tientallen
miljoenen beeld-, geluids- en andere bestanden die wereldwijd door
iedereen, onder bepaalde voorwaarden, vrij gebruikt mogen worden.

Wikisource

Wikisource is een verzamelplaats voor bronteksten zoals
boeken, oorkonden en manuscripten, én transcripties daarvan.

De Vereniging Wikimedia Nederland is onderdeel van de
wereldwijde Wikimedia beweging en zet zich er in Nederland
voor in dat iedereen vrije toegang heeft tot zoveel mogelijk
kennis. Wikimedia Nederland ondersteunt de vrijwilligers,
werkt samen met musea, bibliotheken en archieven, en geeft
voorlichting.

Wie is de Wikimedia-beweging?

•	Tienduizenden vrijwilligers maken de inhoud en bepalen de
regels van projecten als Wikipedia, Wikidata en Wikimedia
Commons.
•	De Wikimedia Foundation beheert de servers, ontwikkelt de
software, werft fondsen en is juridisch eindverantwoordelijk
•	Nationale of regionale Wikimedia-verenigingen, waaronder
Wikimedia Nederland, ondersteunen vrijwilligers en zetten
samenwerkingen op met kennis- en erfgoedinstellingen.

Vrije kennis?

Wanneer iemand een tekst, kunstwerk, foto of iets vergelijkbaars
produceert rust daar auteursrecht op.Verspreiden en bewerken
kan alleen met toestemming van de houder van het auteursrecht,
vaak de auteur of maker. Met een vrije licentie geeft de maker
iedereen toestemming om zijn werk te verspreiden en/of te
bewerken (onder enkele voorwaarden zoals het vermelden
van de naam van de maker). Wikipedia had niet geschreven
kunnen worden als de vele auteurs geen toestemming hadden
gegeven voor het bewerken van hun teksten en beeldmateriaal.
Ook al het materiaal op bijvoorbeeld Wikimedia Commons of
Wikisource is onder een vrije licentie voor iedereen beschikbaar
en te hergebruiken. De Wikimedia-beweging streeft ernaar
dat er wereldwijd zoveel mogelijk inhoud onder vrije licentie
beschikbaar wordt gemaakt.

Wikidata

Wikidata is een database die oorspronkelijk is opgezet
als gemeenschappelijke bron voor gegevens, die gebruikt
worden in veel artikelen op Wikipedia, bijvoorbeeld geboortedata
Wikidata
en inwoneraantallen. Inmiddels is Wikidata uitgegroeid tot een grote
gestructureerde database met vele toepassingsmogelijkheden buiten Wikipedia.

Benieuwd welke projecten er nog meer zijn?

Neem een kijkje op https://wikimediafoundation.org/wiki/Onze_
projecten.

Vereniging
Wikimedia
Nederland +31 (0)30info@wikimedia.nl
Vereniging Wikimedia
Nederland
3200238
Mariaplaats
3
www.wikimedia.nl
Mariaplaats 3
info@wikimedia.nl
3511
LH Utrecht
Utrecht
KvK 17189036
3511 LH
www.wikimedia.nl
+31 (0)30 3200238
RSIN 816860191
@WikimediaNL
@WikimediaNL
@wmnl
@wmnl
KvK 17189036

Wikimedia Nederland
Wikimedia Nederland
Wikimedia Nederland
Wikimedia Nederland
RSIN 816860191

Wat doet Wikimedia Nederland?

De Vereniging Wikimedia Nederland streeft naar een wereld waarin
een ieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Wikimedia
Nederland zet zich ervoor in om informatie en materiaal te
verzamelen en beschikbaar te maken – dit in samenwerking met de
vrijwilligers die actief zijn in Wikimedia-projecten zoals Wikipedia.
Wikimedia Nederland heeft géén zeggenschap over de inhoud van
Wikipedia. Wikimedia Nederland biedt vrijwilligers ondersteuning,
is eerste aanspreekpunt voor organisaties en instellingen die samen
werking zoeken, organiseert activiteiten en trainingen en is een
spreekbuis naar het algemene publiek. De vereniging zorgt voor
informatie en publiciteit rondom het onderwerp vrije kennis en
adviseert culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van
(beeld)materiaal.
Waar nodig mengt Wikimedia Nederland zich in het maatschappelijk
debat over het auteursrecht en de vrijheid van het internet.
Wikimedia Nederland organiseert de wedstrijd Wiki Loves Monuments
om meer foto’s van monumenten beschikbaar te maken op Wikimedia
Commons. Een illustratie die op Commons is geplaatst mag vrij worden
gereproduceerd en gebruikt – als maker en licentie maar worden vermeld.
In dit geval (de winnende foto van 2017): Kateryna Baiduzha

“Stel je een wereld voor waarin een
ieder vrijelijk kan delen in het geheel van
alle kennis. Daar staan wij voor!”

Wat kan ik doen?

•	Word voor € 24,00 per jaar lid van Wikimedia Nederland en
draag bij aan een wereld waarin iedereen vrij toegang heeft tot
het geheel van menselijke kennis. Om persoonlijke redenen staat
het u vrij minder te betalen, tot een minimum van € 12,00.
•	Doneer eenmalig of structureel aan Wikimedia Nederland:
NL33ABNA0497164833 t.n.v. Wikimedia Nederland, Utrecht.
Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als ANBI
– uw gift is aftrekbaar.
•	Meld je aan als vrijwilliger bij Wikimedia Nederland. Wij zijn
altijd op zoek naar enthousiaste mensen die activiteiten willen
begeleiden!
•	Schrijf mee aan Wikipedia of maak een foto voor Wikimedia
Commons. Wil je weten hoe? Kijk dan op https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:HandleidingWikipediaversie1_2017.pdf.

Wat kan ik als organisatie doen?

•	Kennis delen door beeld en tekst vrij te geven onder een open
licentie.
•	Beeld- en geluidsmateriaal doneren aan Wikimedia Commons.
•	Relevante datasets delen met Wikidata.
•	Onderwijsinstellingen kunnen het schrijven voor Wikipedia
integreren in onderwijs- en stageprogramma’s.
•	Wikimedia Nederland steunen door een gift op
NL33ABNA0497164833 t.n.v. Wikimedia Nederland, Utrecht.
Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als ANBI
– uw gift is aftrekbaar.
Lees ook https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Educatie_op_
Wikipedia.pdf en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_
brochure_Wikimedia_Nederland.pdf.
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