21 april 2022 - BVR kerntekst
Deze memo bevat het overzicht van de totstandkoming van de definitieve vernieuwde BVR
tekst.

Stappen totstandkoming definitieve BVR kerntekst
●

●
●
●
●
●

September: De BVR werkgroep legde in september de concepttekst voor aan het
bestuur (zie notitie), met het verzoek om input en om de concepttekst in te brengen
bij de ALV.
September/oktober: Zowel vanuit het bestuur als de ALV is input gekomen op de
tekst.
Januari/februari: De input is verwerkt in het masterdocument, als ook de input op de
overlegpagina die eerder niet is verwerkt.
Maart: bespreken definitief tekstvoorstel + aanpak in de werkgroep, verwerken
laatste input.
April: DEF tekst naar bestuur ter goedkeuring.
April: delen DEF tekst met leden en gemeenschap en tijdens de ALV (23 april).

Samenvatting aanpassingen
De aanpassingen in de concepttekst zijn gebaseerd op:1
● De input van het bestuur.
● De mondelinge input die tijdens de ALV is gegeven.
● Input door werkgroepleden in het bouwstenendocument die niet eerder verwerkt was.
● Input op de overlegpagina die niet eerder verwerkt of teruggekoppeld was.
● De wens voor een kernzin, die als samenvatting kan worden gebruikt, bv bij
aanmeldingsformulieren.
● De uitzondering in de statuten mbt deelname van leden aan de ALV (artikel 5 en 12).
Leden hebben het recht een ALV bij te wonen, behalve als ze zijn ontzet of
geschorst. En wanneer het besluit van hun schorsing wordt besproken tijdens een
ALV.
Voorstel wijziging

Sectie, status en
verwijzing

Bestuur

ALV

Kernzin toe die het BVR krachtig
samenvat.

0, tekst toegevoegd

x

x

Maak duidelijk dat de UCoC van de WMF
is, er zijn meer organisaties met een
UCoC.

1. Inleiding,
overgenomen

x

Verander “streven we ernaar ons gedrag te
baseren op” naar “is ons gedrag gebaseerd

2. Gewenst gedrag,
overgenomen

x

1

Suggesties voor grammaticale aanpassen staan niet in dit overzicht.

Werkgroep

Overlegpagina

op”.
Verander “Respecteer meningen,
standpunten en ervaringen die verschillen
van die van jou” zodanig dat het duidelijk
wordt dat het gaat om het respecteren dat
iemand het recht heeft om anders te
denken, niet dat je wat ze denken hoeft te
respecteren.

2. Gewenst gedrag,
overgenomen

x

Maak duidelijker dat trolling een doel heeft
en dat er een patroon moet zijn.

3. Ongewenst gedrag,
deels overgenomen, niet
de discussie over
interpretaties van gedrag
en de term ‘querulant’

Iemand meende dat een voorbeeldfunctie
meer druk leggen kan op een persoon en
kan ertoe leiden dat deze persoon zijn
functie neerlegt vanwege de extra
verantwoordelijkheid. Maar er was hier
geen bijval voor. Ik zie het probleem zelf
ook niet. Mocht dit toch problematisch
blijken, dan kunnen we alsnog actie
ondernemen.

3. Ongewenst gedrag,
niet overgenomen

Toepassing en geldigheid stond in de
inleiding, maar leidt af van de kern van het
BVR. Maak hier een aparte kop van.

4. Toepassing en
geldigheid, overgenomen

Maak expliciet dat het BVR kan gelden bij
bijeenkomsten die leden organiseren
zonder WMNL, als men hiervoor kiest.

4. Toepassing en
geldigheid, overgenomen

Maak duidelijk dat iemand na tijdelijke
uitsluiting begeleid wordt bij herintreding.

5. Handhaving,
overgenomen zover
mogelijk

Voeg zin over behandeling binnen redelijke
termijn toe ter stroomlijning met EGDR.
Termijn zelf wordt beschreven in
procedures

5.2 Melding,
overgenomen

x

Maak duidelijk dat waarschuwingen zowel
mondeling als schriftelijk kunnen zijn

5.3 Maatregelen,
overgenomen

x

Deelname ALV

5.6 Gevolgen voor
WMNL leden van
maatregelen voor
deelname aan de ALV

x

x

x

x

x

BIJLAGE: Terugkoppeling gemeenschap nav input overlegpagina
Na de goedkeuring door het bestuur, zullen we iedereen die input heeft geleverd op de
overlegpagina terugkoppeling geven. Dit is eerder niet volledig gedaan. Bij deze een

clustering van de input waar nog geen expliciete terugkoppeling op is gekomen, en wat
ermee gedaan is.
De input van Theo Oppenwal is niet meegenomen in dit overzicht, omdat deze ofwel
verwerkt is, ofwel al direct met hem is besproken.
Categorie

Sectie, status en verwijzing

Wie?

Link(s) overlegpagina

Seksueel getint
taalgebruik, of het delen
van seksueel getinte
video, audio of
afbeeldingen kan
relevant zijn, afhankelijk
van het onderwerp

3. Ongewenst gedrag,
toelichting
Dit was een goed punt. We
hebben een toelichting gemaakt
om dit duidelijk te maken.

●

Hannolans

●

Preutsheid

Grenzen BVR

4. Toepassing en geldigheid
5.4 Overige maatregelen
WMNL bespreekt het BVR met
partners. Als er geen
overeenkomst wordt bereikt over
dat het BVR ook bij hen geldt,
trekt WMNL zich terug uit de
organisatie.
Zaken die zich buiten WMNL
afspelen invloed kunnen hebben
op (preventief) handelen en
aanspreken van deelnemers.

●
●

Elly
Spinster

●

Waar liggen de grenzen van
WMNL?
Evenementen van derden
Zelfstandig (zonder WMNL
steun) een activiteit
organiseren
Importeren van conflicten

5.4 Overige maatregelen
Hier wordt niet gezegd dat je
niet per se kunt komen als je
ergens een blok hebt. Alleen dat
je van tevoren benaderd kunt
worden. Wel houden we ons aan
de sancties vanuit de WMF
(sectie 5.5 mbt global block,
global ban of event ban).

●

Overdefiniëren en open
deuren

Meerdere secties. Om dicht bij
de UCoC te blijven hebben we
dit commentaar niet
overgenomen. Daarbij is het
belangrijk om zaken expliciet te
benoemen, omdat deze niet
voor iedereen een open deur
zijn, of om hiernaar te kunnen
verwijzen bij escalatie.

Respecteren van
standpunten hoort ook
bij drinken en eten deel
uit van het sociaal
gebeuren.

Dit is zeker waar! Dit voegen we
toe aan een document over het
organiseren van bijeenkomsten,
maar het is te veel detail om aan
het BVR toe te voegen.

Wat zijn de grenzen van
de blokkade?

●
●
●

Remko de
Keijzer
RonnieV
The
Banner

●

In de tekst staat mensen die
op een Wikimedia-project
zijn geblokkeerd, zolang de
blokkade van kracht is.

●

Marrakech

●
●
●

Oké, een paar opmerkingen
Iedereen
In de tekst staat mensen die
op een Wikimedia-project
zijn geblokkeerd, zolang de
blokkade van kracht is.

●

Hannolans

●

Voeding

●
●

