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In Nederland en veel andere landen wordt
de menselijke creativiteit beschermd door
auteursrecht. Met vrije licenties wordt het
veel makkelijker om kennis en creatieve
werken te verspreiden.
Wil je bijvoorbeeld onderstaande foto
hergebruiken, dan volstaat het vermelden
van de fotograaf en de licentie: “Raymond
van Donk, CC-BY-SA”. Dat is alles.

op

Vertel anderen over Wikimedia Nederland en
wat we doen.
Registreer je bij Wikipedia of een ander
Wikimedia-project en help bij het uitbouwen
en beheren van vrije kennis.
Ga naar www.wmnederland.nl en word
lid. Leden krijgen korting op toegangsgeld
voor onze bijeenkomsten, zoals de Wikimedia
Conferentie Nederland.
Vereniging Wikimedia Nederland
Postbus 167
3500 AD Utrecht
telefoon: 030-3200238
e-mail: wm-nl@wikimedia.org
Donaties:
rekeningnummer 49.71.64.833
t.a.v. Wikimedia Nederland, Utrecht
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Wat is het verschil?

De online encyclopedie Wikipedia bestaat
sinds 2001. Toen de kosten voor het
onderhoud te groot werden voor oprichter
Jimmy Wales, vormde hij in 2003 een stichting:
de Wikimedia Foundation. De stichting is
beheerder van Wikipedia en andere projecten.

Tot deze projecten hoort onder meer
Wikimedia Commons, het centraal mediaarchief met miljoenen afbeeldingen, video’s en
geluidsopnamen. Een lijst van alle projecten
staat onderaan de Wikipedia-hoofdpagina.

In meer dan dertig landen zijn onafhankelijke
nationale Wikimedia-verenigingen opgericht,
waaronder de Vereniging Wikimedia
Nederland in 2006.

nationaal

Wikipedia wordt door vrijwilligers
samengesteld. Wikimedia Nederland
organiseert seminars en andere
bijeenkomsten om hen te ondersteunen.
De vereniging maakt het concept van
vrije kennis bekend en adviseert culturele
instellingen bij het vrijgeven en uploaden van
afbeeldingen.

internationaal

Sommige taken kunnen alleen op
internationaal niveau worden uitgevoerd.
De Wikimedia Foundation is
verantwoordelijk voor het grootste deel van
de technische infrastructuur. De Foundation
bevordert de verbetering van de software
en steunt initiatieven die het bewerken van
Wikipedia makkelijker maken.

Verder helpt de Foundation bij de opbouw
van Wikimedia-verenigingen in landen waar
ze nog niet bestaan. De missie is immers om
iedereen op de aarde toegang te geven tot
de som van alle menselijke kennis.

Zie ook op Wikipedia de artikelen:
Wikipedia, Wikimedia, vrije kennis

