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Noot van de notulist
Voorafgaand aan de vergadering is een discussiebijeenkomst gehouden over de toekomst van het 
auteursrecht, waarnaar in deze notulen ook wordt verwezen. Aantekeningen van deze bijeenkomst 
zijn ook beschikbaar via de website van Wikimedia Nederland. 

Opening
Elly opent de vergadering met enkele mededelingen. Hay is ziek, en heeft zich afgemeld. Ronald 
heeft zich afgemeld wegens persoonlijke omstandigheden. 
Elly deelt mee dat Marjon recentelijk is afgetreden. Daarnaast stelt Elly de leden ervan op de hoogte 
dat er een “issue” is binnen het bestuur. Een bestuurslid weigert een bestuursbesluit uit te voeren. 
Het bestuur beraadt zich. Het bestuur zal doorgaan met het uitvoeren van haar activiteiten. 

Marco: Wordt er wel of niet aangestuurd op een invulling van de vacatures? 
Lodewijk: Moet overwogen worden. Uiteraard kunnen de leden hiertoe besluiten. Het bestuur zal 
nader communiceren richting de leden over 1 à 2 weken. 
Erik: Misschien is het nuttig om de stemming te peilen over een dergelijke invulling. Van mij hoeft 
het niet. Marco stelt dat hij op basis van deze informatie ook geen noodzaak ziet, maar dat dit 
eventueel kan veranderen met de te verstrekken informatie. Jose vraagt zich af of er een reden is om 
de bestuursverkiezingen pas in maart te houden. Deze kunnen eventueel ook vervroegd worden. 
Lodewijk geeft aan dat de verkiezingen op de jaarlijkse vergadering worden gehouden in principe, 
en dat deze mogelijk ook eerder kan. 
Henna: Hoe kun je voorkomen dat een dergelijke situatie zich herhaalt? Mark: Hoe je hierop wilt 
reageren, zal er ook vanafhangen hoe je als bestuur hieruit komt. Siebrand: Wanneer een dergelijke 
communicatie wordt uitgestuurd, kan het nuttig zijn de leden te wijzen op de e-maildiscussielijst. 

Notulen vorige vergadering
Marco: in de online versie van de notulen stonden nog wat in te vullen velden. Ik hoop op 
aanvullingen. 



De notulen worden nog niet vastgesteld, maar aangehouden voor de volgende vergadering. Dit in 
verband met de incomplete status. 

Verslaglegging door het bestuur
Elly geeft een samenvatting van de bestuursactiviteiten sinds de afgelopen ledenvergadering (29 
maart). De bestuurstaken zijn verdeeld: Hay secretaris, Ronald penningmeester, Elly voorzitter. Er 
is een bijeenkomst voor de diverse chapters georganiseerd. Jose was hier betrokken, en licht toe: 
Chapters uit verschillende landen namen deel. De bijeenkomst was een Nederlands initiatief, en 
werd door de andere chapters en de foundation goed ontvangen, en als vruchtbaar ervaren. De 
discussies waren gericht op de toekomst, algemene zaken, maar ook meer concreet. Het organiseren 
is een goede stap geweest, anders was het vermoedelijk niet gebeurd. Nu zijn de chapters we op de 
agenda van de WMF blijven staan. De bijeenkomst werd opgepakt, en wordt voortaan jaarlijks 
(voorlopig om praktische redenen in Europa) georganiseerd. Er hing een goede sfeer. 
Elly: het bestuur is ook benaderd door, en benadert zelf organisaties, dat zou mogelijk kunnen 
leiden tot samenwerkingen. Elly noemt enkele voorbeelden. 
Siebrand: is hier nog hulp nodig? Wat specifiek? Elly: Ja, soms hebben we inderdaad hulp nodig, 
maar het is mij vaak onduidelijk waar een vraag neer te leggen. Word vaak van het kastje naar de 
muur gestuurd. 
Siebrand en Henna geven aan dat ze bij concrete technische vragen wel hulp willen bieden. 

Wikimedia Conferentie Nederland
Jose: De organisatie liep tot nu toe niet geheel vlekkeloos, hulp is zeker welkom. Momenteel 
werken we met vier mensen, en het is een beetje schipperen soms. De sponsoring is zodanig dat we 
door kunnen gaan. De locatie wordt Utrecht, Hoog Catharijne, waar Meetingmasters een locatie wil 
sponsoren. Er ligt momenteel een oproep voor sprekers, en willen jullie vooral vragen om je 
netwerk te gebruiken om interessante sprekers te vinden! Er zijn zoals vorige vergadering 
aangegeven drie tracks, wat resulteert in een divers programma. Mogelijk wordt ook ingegaan op 
discussies. Sprekers zijn onder meer: Philipp Birken (Wikimedia Duitsland, stable revisions), Jan-
Bart de Vreede (Wikimedia Foundation), Esther Hoorn (auteursrechten, universiteit Groningen)

Elly: Er is dit jaar ook weer een training voor moderatoren geweest. Wutsje vraagt of Groningen 
volgende keer een optie is, Elly bevestigt dit, en moedigt aan een locatie te regelen.
Elly: Ook is de Werkgroep vrije media actief, welke is beziggeweest met de planning van de lobby 
auteursrechten en het wikiportret (plm 80 afbeeldingen).
Henna vertelt dat studenten bij sommige opleidingen bekende personen moeten fotograferen. 
Misschien is het een optie om deze opleidingen te benaderen en te vragen deze afbeeldingen te laten 
vrijgeven onder een vrije licentie. Elly vertelt dat er ook een idee speelt om een workshop te 
organiseren voor fotografen. Marco vult aan dat het dan gaat om goede amateurfotografen, en dat 
het zowel om rechten als de techniek zou gaan. Jeroen stelt voor er een koppeling met Wikimedia 
Commons in te stoppen. 

Elly: Er is ook contact geweest met Beeld&Geluid, die is aan het denken over het toepassen van 
vrije licenties. Ze werken aan het in context beschikbaar stellen van hun content. 

Jose: misschien kan de werkgroep zich ook toeleggen op het maken van goede voorbeeldbrieven 
om om vrije foto's te vragen. Die ontbreken momenteel nogal, en dan kun je andere mensen ook 
weer aan het werk zetten om die te gebruiken. Marco: juristen kunnen hier misschien ook helpen 
om die brieven netjes te maken qua valkuilen enz. 

Auteursrechten
Elly vat kort de situatie samen rond de auteursrechtendiscussie. Vanuit de vereniging zal er een 
reactie worden opgesteld voor het Groenboek Auteursrechten. (zie bijlage).



Het voorstel is een werkgroep in te stellen:
• Wutsje
• Jose
• Marco
• Fruggo
Elly is betrokken vanuit het bestuur, Esther Hoorn wordt gevraagd mee te helpen als adviseur. (heeft 
aangeboden mee te schrijven aan een concepttekst)

Het bestuur wordt het mandaat gegeven om een commissie in te stellen en een reactie te sturen op 
het groenboek. 
Jose vraagt zich af welke taal (Nederlands of Engels) hier het meest praktisch is. Lodewijk stelt 
voor dit aan de commissie te laten. Er wordt aagegeven dat er waarschijnlijk in het Nederlands 
wordt gewerkt, en dat dit vervolgens wordt vertaals in het Engels. 

ANBI
Elly geeft aan dat het bestuur de mogelijkheden rond een ANBI-status voor Wikimedia Nederland 
aan het onderzoeken is. 

Visie
Elly geeft aan dat het bestuur bezig is met visieontwikkeling. Siebrand: waar in dat proces bevindt 
de vereniging zich momenteel? Eigenlijk zou ik toch wel een visie verwachten van het bestuur na 
een half jaar. Fruggo: is wel een belangrijk item. Misschien is het een idee voor een nieuw bestuur 
om een weekeindje “de hei” op te gaan, en te komen met een beleidsplan dat kan worden 
goedgekeurd door de ALV. Jose: dit moet dan een leidraad zijn, geen totaal vastgelegd plan.
Mark: Het bestuur wordt voor een jaar gekozen. Dan moet gewoon gekeken worden wat bereikt kan 
worden, realistisch, en moet er richting gegeven worden. 

Toekomstige activiteiten
Siebrand: Het bestuur is niet alleen in staat om de doelstellingen te dragen! We hebben met z'n allen 
hoge doelstellingen gesteld, maar er is een veelvoud aan leden nodig (vergeleken bij het bestuur) 
om een echt effect te hebben. Momenteel zijn er te weinig vrijwilligers actief om aan de hoge 
verwachtingen te kunnen voldoen. Er is dus een grote behoefte aan inzet door leden. Het bestuur 
moet vooral een kader creëren en leden kunnen zich verantwoordelijk voelen om zich in te zetten. 
Er moet misschien een lijst met de diverse doelstellingen gemaakt worden, en vervolgens moet 
alleen ingezet worden op activiteiten waar voldoende kan worden gerekend op commitment. Er 
moet meer structuur worden aangebracht. 
Elly: Het bestuur is uiteindelijk ook vrijwillig, en niet “leuk” ofzo. 
Jose: Het opstellen van een beleidsplan is ook samenwerken om uit te vinden wat je wilt enz. Dan 
weet je ook waar je mee bezig bent, en wat je leuk en nuttig vindt om te doen, en waarom. 
Elly: in het verleden heb ik wel eens een lijst gemaakt, die staat ergens op de website. 
Marco: Heb de lijst niet gezien. Vermoedelijk zijn er dan wel meer. Er zijn vast genoeg mensen die 
iets willen, misschien moeten de leden gewoon gevraagd worden waarom ze precies lid zijn 
geworden, wat ze wilden bij hun aanmelding. Dit voor je aan een visie gaat werken. 
Jose: Het mag ook vrijblijvend zijn, maar het benaderen van leden is een goed idee. 
Elly: Er zijn in het verleden veel werkgroepen ingesteld waar weinig meer van is gehoord, 
bijvoorbeeld Ledenwerving en Academische Wereld. Is het zo nuttig om weer werkgroepen in te 
gaan stellen?
Marco: Je moet het juist andersom doen. Vraag wat mensen willen doen, en kijk hoe je dat kunt 
faciliteren. 
Elly: Zijn er hier mensen die momenteel niets doen, maar eventueel wel wat willen doen? 
(er wordt een ronde gemaakt langs de aanwezigen)
Ziko: Ik ervaar dat de overdracht van informatie niet goed is. Misschien is een nieuwsbrief nuttig. 



Ik heb aan Wikimedia Duitsland voorgesteld een brochurereeks te gaan maken, welke 
onderwerpspecifieke brochures zou bevatten in pdf, ready to print. Bijvoorbeeld “Wat iedere docent 
zou moeten weten over Wikipedia”. Deze moeten dan overzichtelijk bijeen worden geplaatst.
Ziko biedt aan redacteur te zijn van een dergelijke reeks, maar geeft duidelijk te kennen dat hij hier 
hulp bij nodig heeft van andere auteurs en eindredacteurs, vormgever. Elly vindt het een goed idee, 
het kan initiatieven activeren. 
Henna: Wanneer je iets doet, krijg je vaak stank voor dank. Dat is ook een probleem. Je hebt 
mensen nodig die anderen kunnen motiveren. 
Jose: We zijn nu wel erg detaillistisch bezig, en niet meer met de visie. 
Siebrand: WMNL moet nog groeien. Eerst moeten we laten zien dat we goed met de tijd van 
vrijwilligers kunnen omgaan, dan willen mensen die tijd ook eerder ter beschikking stellen. 
Mark wil Ziko wel helpen bij het schrijven van dergelijke brochures. Siebrand wil wel wat mensen 
aantrekken. Fruggo en Marco helpen met redigeren. 
Het initiatief wordt in de nieuwsbrief geplaatst, Ziko is contactpersoon (actie secretaris)

Jeroen: De vraag is altijd waar je je schaarse tijd in wilt steken. Ik vind het werken aan Wikipedia 
gewoon erg leuk. Ik wil eventueel wel helpen bij de conferentie. 

Bouke: In de toekomst wil ik misschien wel meehelpen bij het benaderen van de academische 
wereld, maar momenteel heb ik het te druk. Uiteindelijk zal het het bestuur moeten zijn die de 
structuur hierin brengt. 

Jose: Misschien is het een goed idee om na de conferentie eens wat vragen te stellen aan de leden 
via een online enquête. Marco is het hier mee eens nu het nog kan, en de grootte hanteerbaar is. Jose 
stelt dat het maken van een dergelijke enquete weinig tijd kost, maar het verwerken van de 
resultaten wel. Jose maakt na de conferentie een concept. 

Rik: Een nuttig vlak is het aantrekken van nieuwe gebruikers. 

Mark: Ik hoor veel over communicatie, zowel intern als extern. Ik wil wel meehelpen bij het 
voorstel van Ziko en bij Wikimania 2010. Maar de communicatie moet ook verbeterd worden! Wil 
ik me ook wel voor inzetten. Dit is alleen wel een bestuurstaak, dus die moet het ook combineren. 
Mark en Ziko vormen een “afdeling PR” waar de werkgroepen en het bestuur terecht kunnen voor 
ondersteuning. 

Ciell: Ik ben vooral in voor praktische dingen, daar haal ik het meeste plezier uit. Bijdrage aan de 
WCN, Wikimania. Vooral in het enthousiasmeren. Presenteren enz vind ik ook wel leuk, zoals ik 
gedaan heb met Dolph bij de werkgroep academische wereld. 

Tjipke: Ik vind vooral het sociaal deel van de vereniging erg belangrijk. Het moet geen verplichting 
oid worden om in werkgroepen te zitten, en het gevoel moet niet gecreëerd worden dat je anders 
niet meetelt. Die sfeer wordt nu wel opgeroepen. 
Siebrand geeft aan dat dit zeker niet de bedoeling is. Jose: Ook “slapende” leden zijn erg belangrijk 
voor een vereniging als deze! De groei is essentieel voor je basis. 

Revi wil graag meehelpen aan de conferentie. 

Wikimania 2010
Lodewijk geeft een presentatie over wat Wikimania is, welke zaken er bij een bid komen kijken. 
(slides zijn beschikbaar via de website als pdf, hoewel het verhaal zonder slides is gehouden)

Jose: We moeten niet alleen mooie beloftes doen in een bid, maar ze ook waar kunnen maken. Dat 



betekent dat er wel veel werk in gaat zitten in het onderzoeken van de reële mogelijkheden. 
Rik: Eventueel kunnen we andere chapters in het oog houden. 
Jose stelt voor een nieuwe ALV te houden voor de deadline van het indienen van het definitieve bid. 
Dit wordt met instemming ontvangen. 

Marco: je moet zeker ook gaan praten met ontwikkelingssamenwerking, en alles inzetten qua 
rijksoverheden al, anders ben je te laat. 

Bas: Wellicht is een en ander te combineren met andere evenementen, en is er samenwerking te 
zoeken? Holland Open? Die hebben ongetwijfeld interesse. 

Fruggo vraagt naar de tijdsinvestering. Jose geeft aan dat dit in ieder geval ruim boven de één dag 
ligt, Lodewijk geeft aan dat dit ook zal verschillen wat je precies doet binnen zo'n groep 
vrijwilligers. Het bezoeken van locaties e.d. Kost vooral veel tijd al. Er zijn vermoedelijk in totaal 
zo'n 20-30 mensen nodig. 

Jose: Het zou leuk zijn om sponsoring in manuren te krijgen, dat gebeurt wel vaker. Maar dat vraagt 
wel alweer meer tijd op dit moment. 

Tjipke: Ik zie wel een probleem bij de “handjes”. Als het bij de WCN al een probleempje is, hoe 
lossen we dat hier dan op? 

Henna: Handjes kun je hier ook van buiten halen. Jeroen, Henna en Ciell denken dat het qua 
handjes wel goed komt, en zien het positief in. 

Erik wijst op de mogelijkheid van reputatieverlies. 

Jose vermoedt dat er meer moeite zal gaan zitten in sponsoren dan in handjes. 

Lodewijk, Ziko, Henna, Jeroen, Marco, Mark, Siebrand, Fruggo (denkproces), Ciell en Revi geven 
aan wel mee te willen werken aan een bid. 

Jose legt uit dat er tot nu toe vooral is gekeken naar de steden die internationaal aansprekend zijn: 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Rotterdam lijkt geïnteresseerd, Amsterdam heeft natuurlijk 
heel erg de naam mee. 

Rondvraag
Ciell: hoeveel leden zijn er?
Elly: Kort na de conferentie waren dat er zo'n 100, nu zo'n 70. We zijn gegroeid ten opzichte van 
vlak voor de conferentie. 

Brabo: Zijn er samenwerkingsverbanden met andere organisaties? Elly: Er lopen diverse contacten 
momenteel, zoals eerder aangegeven. 

Ziko: komt de Wikimaniapresentatie online?
Lodewijk: ja

Bas: Is Wikimania alleen voor Wikimedia? Misschien kun je het wat breder trekken. Misschien kun 
je ook andere projecten actief betrekken? Dat zorgt natuurlijk ook voor meer vrijwilligers. 


