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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 u 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. Wilt u 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.
•	 	Bijdragen aan Wikipedia integreren in onderwijs- en stage-

programma’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.

‘Stel je een wereld voor waarin iedereen vrij 

toegang heeft tot alle menselijke kennis...  

Dat is waar wij aan werken.’

De windmolens van Kinderdijk. © Tarod. 
File: The windmills of Kinderdijk. CC-BY-SA
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EEN KORTE GESCHIEDENIS

In 2001 richtten de Amerikaan Jimmy Wales en zijn medewer-
ker Larry Singer de Engelstalige Wikipedia op. Datzelfde jaar 
kwam er ook een Nederlandstalige Wikipedia. Wat begon als 
een experiment groeide dankzij het enthousiasme van tiendui-
zenden vrijwilligers in korte tijd uit tot werelds grootste online 
encyclopedie.  Twee jaar later richtte Jimmy Wales de Wikimedia 
Foundation op welke juridisch eigenaar is van Wikipedia en 
andere Wikimedia-projecten. 

Wikipedia en meer
Bijna iedereen kent Wikipedia. Echter, 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.

WikiWoordenboeken
WikiWoordenboek (ook wel Wiktionary) is een vrij 

toegankelijk woordenboek in vele talen.

 Wikidata
Wikidata is een database die oorspronkelijk is opgezet als ge-
meenschappelijke bron voor gegevens, die veel gebruikt worden 
in artikelen op Wikipedia, bijvoorbeeld geboortedata en inwo-
neraantallen. Inmiddels is Wikidata uitgegroeid tot een grote 
gestructureerde database met vele toepassingsmogelijk heden 
buiten Wikipedia.

Wie is de Wikimedia-beweging?
•	 	Tienduizenden	vrijwilligers	wereldwijd	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 eindverantwoor-
delijk.

•	 	Landelijke	Wikimedia	Chapters,	waaronder	Wikimedia	
Nederland, ondersteunen vrijwilligers en zetten samen-
werkingen op met kennis- en erfgoedinstellingen.

Vrije kennis?
Wanneer iemand een tekst, kunstwerk, foto of iets vergelijk-
baars 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 licen-
tie geeft de maker iedereen toestemming om zijn werk te 
verspreiden en/of te bewerken. Wikipedia had niet geschre-
ven kunnen worden zonder de toestemming van de vele 
auteurs voor het bewerken van hun teksten en beeldmate-
riaal. De Wikimedia-beweging streeft ernaar dat wereldwijd 
zoveel mogelijk inhoud onder vrije licentie beschikbaar 
wordt gemaakt.

Wat doet Wikimedia Nederland?
De Vereniging Wikimedia Nederland streeft naar een wereld 
waarin iedereen toegang heeft tot het geheel van menselijke 
kennis. Wikimedia Nederland zet zich er voor in om informatie 
en materiaal te verzamelen en beschikbaar te maken - in  
samenwerking met de vrijwilligers die actief zijn in Wiki- 
media-projecten zoals Wikipedia.

Wikimedia Nederland biedt vrijwilligers ondersteuning, organi-
seert activiteiten en trainingen, werft fondsen, is een spreekbuis 

naar het algemene publiek, en eerste aanspreekpunt voor orga-
nisaties en instellingen die samenwerking zoeken. 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 maatschap-
pelijk debat over het auteursrecht en de vrijheid van het internet.
Wikimedia Nederland heeft géén zeggenschap over de inhoud 
van Wikipedia.

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/CC-BY-SA

Dutch Design Week 2014. © Soohyang Song. File: The true method of knowledge is experiment - Dutch 
Design Week 2014 - Natlab, Eindhoven (uploaded on 2014-10-25 16.50.15 by soohyang.song).  CC-BY-SA

Handelingenkamer bibliotheek binnenhof. © Rijksoverheid, Arenda 
Oomen. File: Handelingenkamer_bibliotheek_binnenhof. CC-BY-SA

Hollandse windmolen. © Nationaal Archief. File: Hollandse_wind-
molen”_-_”Dutch_windmill”_(3409147042). CC-BY-SA

Big data. © DARPA. File: DARPA_Big_Data. CC-BY-SA


