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Beste vrienden van vrije kennis,

In dit jaarverslag kunt u de stand van zaken in 2015 lezen. De Nederlandstalige Wikipedia bevat 
nu meer dan 1.850.000 artikelen. In 2015 telden we 1.200 actieve bewerkers. Op veel terreinen 
zijn artikelen toegevoegd en verbeterd: Sport, cultuur, politiek, geschiedenis, geografie, wis- en 
natuurkunde. 

Talloze artikelen zijn toegankelijker geworden door het plaatsen van foto’s en andere illustraties. 
En dat alles resulteerde in meer dan 120.000 bekeken pagina’s per uur, alleen al voor de Neder-
landstalige Wikipedia. Dat gaat allemaal niet vanzelf: wie af en toe op het tabje geschiedenis klikt, 
kan zien hoe er aan artikelen geschaafd wordt. Wie op het tabje overleg klikt, kan de discussies 
volgen die gepaard gaan aan de totstandkoming van een artikel. 

Wikimedia Nederland ondersteunt Wikipedia en andere projecten die tot doel hebben om vrije 
toegang tot kennis te stimuleren.

Met de publicatie van dit jaarverslag legt het bestuur formeel verantwoording af voor het gevoerde 
beleid. We voldoen daarmee aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Maar het verslag is ook 
bedoeld om inzicht te geven in het reilen en zeilen van de vereniging. U treft een overzicht aan 
van de belangrijkste activiteiten en de resultaten die we hebben geboekt bij het ondersteunen van 
Wikipedia en ook van de minder bekende Wikimedia-projecten.

De activiteiten worden georganiseerd voor en door vele vrijwilligers, met steun van de mede-
werkers van het kantoor in Utrecht. Het bestuur wil op deze plaats dan ook iedereen bedanken 
voor zijn inzet in 2015. En wij willen u graag oproepen om door te gaan met het leveren van een 
bijdrage aan onze missie: “Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle 
kennis. Dat is waaraan wij werken”.

Om te besluiten met een vooruitblik: In 2016 vieren we het 15-jarig bestaan van Wikipedia. In 
januari 2001 verschenen de eerste artikelen in de Engelstalige Wikipedia. In juni 2001 volgde de 
Nederlandstalige Wikipedia. 

Frans Grijzenhout, voorzitter
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1.1  Missie
De Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) is in 2006 opgericht met 
als doelstelling: het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van 
vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het 
bijzonder gebruikmakend van – maar niet beperkt tot – internet, om 
deze informatie vast te leggen.
 
De visie van de Vereniging Wikimedia Nederland is die van de 
internationale Wikimedia-beweging: Stel je een wereld voor waarin elke 
persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken.
 
Deze visie is de basis voor de missie van de Vereniging: Wikimedia Nederland is onderdeel van 
een wereldwijde beweging en zorgt in Nederland voor een omgeving waar vrijwilligers en organi-
saties samenwerken om wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden.
 
Wikimedia Nederland brengt een omgeving tot stand waar vrijwilligers samen kunnen werken om 
de visie ‘wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden’ te realiseren door hun bijdrage 
aan Wikipedia en door op andere manieren bij te dragen aan de Wikimedia-projecten. De Vereni-
ging licht het publiek voor over het concept van vrije kennis, over de structuur en werkwijze van 
de internet-encyclopedie Wikipedia, van de Wikimedia-projecten en de Wikimedia-beweging. Zij 
stimuleert mensen en organisaties om zelf vrije licenties toe te passen op inhoud die zij creëren 
en beheren, onder meer door hen te stimuleren zelf aan de Wikimedia-projecten bij te dragen. 
Zij draagt uit, met de Wikimedia-projecten en activiteiten als voorbeeld, dat vrije kennis en vrije 
licenties succesvol kunnen worden toegepast en een waardevolle bijdrage aan de samenleving 
zijn. De internet-encyclopedie Wikipedia neemt daarbij een centrale plaats in.
 
Wikimedia Nederland is een zelfstandige Vereniging. Ze is door de Wikimedia Foundation in 
San Francisco formeel erkend als een ‘chapter’, dat wil zeggen een organisatie die op landelijk 
niveau werkt aan het realiseren van de doelstelling van de wereldwijde Wikimedia-beweging. De 
Vereniging Wikimedia Nederland (KvK registratie 17189036) is statutair gevestigd te Eindhoven 
en houdt kantoor op Mariaplaats 3, 3511 LH te Utrecht.

1.2  Strategie 2013-2015
De Algemene Ledenvergadering van Wikimedia Nederland heeft in september 2012 een meerjaren- 
strategie goedgekeurd voor de periode 2013-2015. De “strategie 2013-2015” kent zes thematische 
prioriteiten en vormt het kader voor de activiteiten die de Vereniging in 2015 heeft ontwikkeld.

I.  COMMUNITY: Ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers en bewerkers
De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich actief 
inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia-projecten en  
activiteiten. Het doel: meer actieve bewerkers en vrijwilligers die effectief worden ondersteund  
vanuit de Vereniging. Het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers en bewerkers om actief te 
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zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de komende jaren een kerntaak van  
Wikimedia Nederland, evenals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwilligersgroepen. 
Het moet breed bekend zijn dat Wikipedia een vrijwilligersproject is waar iedereen aan kan 
meewerken, en in onze outreach activiteiten gaan we daar de nadruk op leggen.

II.  WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling
Wikimedia Nederland wil een aansprekend pakket van activiteiten ontwikkelen die een concrete 
bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. In eerste instantie gaan we 
verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van culturele samenwerking en het 
verstevigen van de relaties met instellingen op dit terrein, maar we staan ook open voor samen-
werking met andere instellingen en organisaties. Vanzelfsprekend blijven we ook steun geven 
aan de Nederlandstalige Wikipedia. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en 
maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties. Ook willen we blijven 
deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling.

III.  VERENIGING: Participatie, draagvlak en naamsbekendheid
De steun van leden is essentieel. Onze leden zijn de ambassadeurs en pleitbezorgers van de 
organisatie; bovendien vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie 
en haar statuur in de buitenwereld. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise en 
inzet. De komende jaren gaan we werken aan het uitbreiden van het ledenbestand en het intensi-
veren van de relatie met de leden. Om onze missie (vrije kennis voor iedereen) te kunnen bereiken 
is het noodzakelijk dat Wikimedia Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid 
– en nog belangrijker: een goede naam – bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek. 
Wikimedia Nederland moet een gewilde samenwerkingspartner worden voor een breed spectrum 
aan organisaties.

IV.  MIDDELEN: Stevige en duurzame financiële positie
Ruime financiële middelen en een verscheidenheid van inkomstenbronnen maken de Vereniging 
zelfstandiger en schokbestendig. Het is principieel ongewenst dat WMNL afhankelijk blijft van 
slechts één of enkele financiers. Diversificatie van financieringsbronnen is noodzakelijk. 
De komende jaren zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen van relaties met (project)financiers 
en vergroten van het aantal donateurs.

V.  WERELD: Internationale samenwerking
WMNL is onderdeel van een wereldwijde beweging en wil daarin een actieve rol spelen. We zullen 
een open oog en oor houden voor internationale ontwikkelingen en willen bekend worden als een 
betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor andere entiteiten en voor internationale 
partners buiten de Wikimedia-beweging. Waar mogelijk zullen we kansen aangrijpen om onze 
activiteiten een internationale dimensie te geven.

VI.  ORGANISATIE: Bestuur, beheer en ondersteuning
Wikimedia Nederland stelt zich ten doel om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een 
professionele organisatie zonder dat de flexibiliteit en spontaniteit binnen de Vereniging worden 
belemmerd. De kern van deze organisatie bestaat uit een team van beroepskrachten, die 
werkzaam zijn op het verenigingskantoor, en het bestuur.
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1.3  Prioriteiten voor 2015
2015 was een jaar van verder bouwen op de fundamenten die we de jaren daarvoor hadden 
gelegd. Gestaag verder werken en geen spectaculaire koerswijzigingen, was de bedoeling. Onze 
prioriteiten bleven de ondersteuning van de online Wikimedia-gemeenschap en het verbeteren 
van de inhoud van de Wikimedia projecten. 

Deze voornemens werden in januari ondersteund door het bericht dat de Erasmusprijs 2015 was 
toegekend aan de internationale Wikipedia-gemeenschap. Als in Nederland gevestigd chapter 
waren wij het aanspreekpunt voor de Stichting Praemium Erasmianum én voor de Nederlandse 
pers. Zo werd het Jaarplan 2015 al binnen een maand uitgebreid met een nieuw project. 

Daarnaast stonden de eerste maanden van het jaar in het teken van de GLAMWiki conferentie. 
Zo’n 150 mensen uit binnen- en buitenland kwamen in april naar Den Haag om ervaringen uit te 
wisselen over samenwerking tussen Wikimedia en de culturele sector.

Om meer inzicht te krijgen in hoe vrijwilligers het bewerken van Wikipedia ervaren, gaven we 
opdracht voor een survey onder de bewerkersgemeenschap. In dialoog met de bewerkers begon-
nen we met de ontwikkeling van een training modereren van online discussie en conflicthantering.

Inhoudelijk bleek vooral het thema ‘natuur’ in staat om zowel Wikipedianen als externe partners 
te inspireren. Ook de werkgroep Gendergap kwam op stoom en ontwikkelde met steun van het 
kantoor een reeks activiteiten om meer vrouwen te motiveren om aan Wikipedia te gaan bijdragen. 

We ontwikkelden de eerste succesvolle proefprojecten in ons educatieprogramma met als doel 
om het toevoegen van kennis aan Wikipedia vast onderdeel te laten worden van het curriculum in 
het hoger onderwijs.
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2.1  Wikimedia Nederland in cijfers

Leden, donateurs en medewerkers

PER 31/12 2015 2014

Leden 268 243

Donateurs 369 373

Medewerkers in vaste dienst 5 (3,5 fte) 5 (3,4 fte)

Medewerkers met een tijdelijk contract 
en stagiaires gedurende het jaar

3 4

Activiteiten en aantal deelnemers

2  |  Het jaar in vogelvlucht

Georganiseerd door, of in samenwerking met, Wikimedia Nederland       Deelnemers

•  10 januari - Vogelgeluiden editathon Beeld en Geluid, Hilversum 10
•  15 januari - WikiMeet met Jimmy Wales, Amsterdam 3
•  17 januari - Nieuwjaarsreceptie, Beeld en Geluid Hilversum 80
•  7 maart - Vrouwendag schrijfbijeenkomst, Amsterdam 10
•  7 maart - Vrouwendag schrijfbijeenkomst, Maastricht 4
•  8 maart - Vrouwendag schrijfbijeenkomst Opzij, Amsterdam 23
•  9-14 maart - Open educationweek, Universiteit van Amsterdam 50
•  12 maart - Editathon Museum Catharijneconvent, Utrecht 16
•  28 maart - Mediatraining, Utrecht 7
•  10-12 april - Glam Wiki 2015, Den Haag 145
•  17 april - Wikipedia in het curriculum, Utrecht 40
•  6 mei - 22 juli - Schrijftraining Universiteit, Maastricht 13
•  21 mei - Wikimeeting, Universiteit Utrecht 17
•  22 augustus - Schrijfcursus Utrechtse Heuvelrug  8
•  1-30 september - Wiki Loves Monuments  120
•  19 september - Wiki Takes Dudok Editathon, Hilversum 26
•  19 september - Design Derby Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam 7
•  4 oktober - Vogelkijken in het Rijksmuseum, Amsterdam 30
•  10 oktober - Schrijfcursus IVN, Amsterdam 8
•  13 oktober - Schrijftraining, Universiteit Utrecht 11
•  26-10 t/m 1-11 - Thijsse schrijfweek 13
•  1- 30 november - Schrijfactie ter gelegenheid van de Erasmusprijs 12
•  22-26 november - Tentoonstelling historische encyclopedieën, 
  Universiteit van Amsterdam 80
•  25 november - Uitreiking Erasmusprijs en WikiMeet, Amsterdam 77
•  28 november - Wikimedia Conferentie Nederland, Utrecht 140
•  Wikizaterdagen (22x) en Gendergap inloopmiddagen (4x)  168

Totaal 1118 deelnemers bij 49 evenementen (In 2014: 584 deelnemers bij 39 evenementen)
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Georganiseerd door gemeenschap met steun van Wikimedia Nederland 

•  27 maart - Europeana Fashion Editathon, Amsterdam  13
•  Workshop Wikipedia en cartografie, Universiteit van Amsterdam  12

Totaal 25 deelnemers bij 2 evenementen

Inhoud toegevoegd aan Wikimedia-projecten als resultaat van alle activiteiten vermeld in 
dit jaarverslag

2015 2014

Files toegevoegd aan Wikimedia Commons 87.637 36.826

Wikipedia-artikelen toegevoegd of verbeterd 4.501 3.003

Informatie toegevoegd aan Wiktionary, 
WikiSource en WikiData

3.000 woorden toegevoegd 
aan WikiWoordenboek

1 publicatie toegevoegd aan 
WikiSource

Metadata 30.000 schilderijen 
toegevoegd aan WikiData
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De Nederlandstalige Wikipedia in 2015
 

DECEMBER 
2015

DECEMBER 
2014

VERSCHIL

Aantal artikelen 1.848.249 1.800.000 +3%

Totaal aantal geregistreerde bewerkers 32.916 30.908 +6%

Actieve bewerkers 1.111 1.217 -8%

Zeer actieve bewerkers 189 208 -8%

Nieuwe bewerkers aangemeld 
gedurende het jaar

2.008 2.104 -4%

Ondersteunen van Wikipedia is één van de kerntaken van Wikimedia Nederland, hoewel de 
Vereniging geen enkele inhoudelijke of juridische verantwoordelijkheid heeft voor de internet-
encyclopedie. Ook in 2015 was er een gestage groei van het aantal artikelen en meldden zich 
dagelijks nieuwe bewerkers aan. Echter, de aantallen actieve en zeer actieve gebruikers liepen 
terug. Het is niet duidelijk wat hiervan precies de oorzaak is. 

2.3  Toekomstige ontwikkelingen

Algemene overwegingen voor 2016

Wikimedia Nederland streeft niet naar grote groei van personeelsbestand of begroting in 2016. 
Wel zullen we inzetten op een vergroting van de inkomsten uit andere bronnen. 

We willen de gemeenschap ondersteunen bij het aanpakken van knelpunten op het gebied van 
werksfeer en conflictoplossing die in 2015 in de survey werden gesignaleerd. Omdat de gemeen-
schap heeft aangegeven behoefte te hebben aan een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit en 
dekking van de Nederlandstalige Wikipedia, willen we zo’n onderzoek gaan ontwikkelen. 

Naast het thema ‘Natuur’ introduceren we het thema ‘Nederland in de wereld’: ons streven zal 
zijn om zoveel mogelijk in Nederland aanwezige kennis vrij beschikbaar te maken die in het 
bijzonder relevant is voor mensen in andere delen van de wereld, met name Afrika, Azië en het 
Caraïbisch gebied. De programma’s gendergap en educatie gaan in 2016 door. In ons GLAM-
programma gaan we de samenwerking met bestaande partners verstevigen en gaan we 
mogelijkheden ontwikkelen waardoor kleine GLAM-instellingen ook kunnen bijdragen aan de 
Wikimediaprojecten. 

Verder zullen we in 2016 werken aan de ontwikkeling van een meerjaren strategie voor de 
periode 2017-2019. Dit zal gebeuren in samenspraak met de gemeenschap.
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  3  |  Bestuur, directie en medewerkers

3.1  Bestuur

3.1.1 Samenstelling en portefeuilleverdeling bestuur 31 december 2015

Jan Anton Brouwer, penningmeester 
• Financiële administratie, Fondsenwerving, FDC, Declaraties, CBF-keurmerk, Contributie

Justus G. de Bruijn, secretaris
• Ledenadministratie, Algemene Ledenvergadering, Bestuursvergaderingen, Archief,  
 Rapportage, Documentatie en procesbeschrijvingen, Notulen, Statuten, Huishoudelijk reglement

Frans Grijzenhout, voorzitter
• Personeelszaken, Strategie, Perscontacten, Politiek, Lobby

Ad Huikeshoven
• Internationale zaken, Community

Harriet de Man
• Samenwerking met erfgoedinstellingen

Bart Nieuwenhuis
• Educatieprogramma

Marike van Roon
• Samenwerking met erfgoedinstellingen

Er is geen specifieke regeling voor vergoeding van kosten van bestuursleden. Bestuursleden 
kunnen gemaakte kosten declareren via het Declaratiereglement dat voor alle Wikimedia 
Nederland-vrijwilligers van toepassing is. 

3.1.2 Afgetreden bestuursleden 2015

Ronn Boef, André Engels, Marlon The

3.1.3 Nevenfuncties bestuursleden

Zittende bestuursleden

Jan Anton Brouwer
• Freelance projectleider/uitgever/uitgeefmanager

Justus de Bruijn
• Partner bij Kweekel BV, organisatie adviesbureau Justus Consultancy (eigenaar)
• Penningmeester Stichting Syrene Saxofoonkwartet (onbezoldigd)
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Frans Grijzenhout
• Eigen bedrijfseconomisch adviesbureau Grijz Advies KvK 56050259

Ad Huikeshoven
• Financieel-economisch adviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Directeur De Geldboom B.V. (onbezoldigd)
• Directeur Pensioenfonds Huikeshoven B.V. (onbezoldigd)
• Penningmeester Stichting Rossignol (onbezoldigd)

Harriet de Man
• Teamleider Collecties Stadsarchief Rotterdam
• Tolk-vertaler Frans en Spaans

Bart Nieuwenhuis
• Managing Partner Innovatie Management Adviesbureau PBF Innovatie
• Hoogleraar Universiteit Twente, Business en ICT
• Mede-eigenaar start-up bedrijf
• Lid diverse adviesraden opleidingen HBO (onbezoldigd) 

Marike van Roon
• Interim-hoofdconservator Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

Afgetreden bestuursleden

Ronn Boef
• Educatief medewerker Noordelijk Scheepvaartmuseum (onbezoldigd)

André Engels
• Medewerker WiseGuys Internet BV, verantwoordelijk voor datacollectie Jobfeed
 Verantwoordelijke website http://www.etymologiewebsite.nl (onbezoldigd)

Marlon The
• Redacteur bij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Epe-Heerde

3.1.4 Bijeenkomsten bestuur

Het bestuur vergaderde in 2015 elf keer. De bijeenkomsten waren gedeeltelijk in Utrecht, 
gedeeltelijk telefonisch. Eén bijeenkomst in augustus vond overdag op zaterdag plaats. 
Tijdens deze bijeenkomst werd het Jaarplan 2016 uitgewerkt. De overige bijeenkomsten 
vonden op doordeweekse avonden plaats.

3.1.5 Auditcommissie

De auditcommissie is een bestuurscommissie en ingesteld om in kleiner verband op detailniveau 
de jaarcijfers te controleren en te bespreken. De commissie is in 2015 één keer bij elkaar geweest 
en bestond uit Sandra Rientjes, Frans Grijzenhout, Ad Huikeshoven en Jan Anton Brouwer.

14



3.2  De Vereniging

Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Vereniging is de Algemene Ledenvergadering. 
Wikimedia Nederland kent traditioneel per jaar twee ledenvergaderingen, één in het voorjaar en 
één in het najaar.

3.3  Kantoor en directie
Vrijwilligers en bestuur van Wikimedia Nederland worden ondersteund door een klein team van 
medewerkers. Prioriteiten van het kantoor zijn het verder uitbouwen van de samenwerking met 
de externe partners uit de sectoren cultuur, erfgoed, kennis en onderwijs, met communicatie en 
fondsenwerving en het geven van praktische en logistieke hulp aan vrijwilligers bij de uitvoering 
van het werkprogramma.  

Op het kantoor van Wikimedia Nederland werkten op 31 december 2015 vijf medewerkers:

• Sandra Rientjes, Directeur
•   Arne Wossink, Projectleider culturele samenwerking (sinds 1 april 2015)
• Denise Jansen, Medewerker communicatie en community support
• Sindy Meijer, Medewerker communicatie en community support
• Jolanda Adelaar, Medewerker financiële administratie en office management 

Uit dienst
• Sandra Fauconnier, projectleider 1 februari - 1 augustus 2015
• Sebastiaan ter Burg, projectleider tot 1 maart 2015

Omdat geen van de medewerkers een fulltime aanstelling heeft komt het totale 
personeelsbestand op 3,5 fte. 

Tijdelijke medewerkers op contractbasis
• Hay Kranen - Wikipedia in het Museum
• Frank Meijer - Educatieprogramma
• Jesse de Vos - GLAM samenwerking

Stagiaires
• Mary van den IJssel, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, opleidingskunde
• Brigitte van de Pas, stage ‘nieuwe stijl’ 

Salariskosten directeur: € 49.508.

Nevenfuncties directeur
Eigenaar van het bureau Sandra Rientjes, Kennis ManagementMediation, 
dat momenteel een slapend bestaan heeft.
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4.1  COMMUNITY: Ondersteunen en mobiliseren 
   van vrijwilligers en bewerkers
Eén van de kerntaken van Wikimedia Nederland is het ondersteunen van de vrijwilligers die actief 
zijn op de WIkimedia-projecten. Of een vrijwilliger lid is van Wikimedia Nederland doet daarbij niet 
ter zake. 

Financiële steun is een hele basale maar ook heel effectieve manier om het werk van de vrijwilligers 
te faciliteren. We vergoeden onder andere reiskosten en geven reisbeurzen. In totaal maakten 
17 vrijwilligers gebruik van de mogelijkheid om reiskosten binnen Nederland te declareren. Daarbij 
ging het bijvoorbeeld om kosten gemaakt om een Wikizaterdag bij te kunnen wonen, deel te nemen 
aan een project-overleg of om als coach of trainer aanwezig te zijn bij een schrijfbijeenkomst. 
Dertien vrijwilligers kregen een reisbeurs voor het bijwonen van een Wikimedia-evenement in het 
buitenland. Via het Fonds Kleine Activiteiten kregen zes vrijwilligers een financiële bijdrage in de 
kosten van een activiteit. 

Overzicht toegekende aanvragen Fonds Kleine Activiteiten
• GPS ontvanger
• Organisatie van de Europeana Fashion edit-a-thon
• Hoofdtelefoon
• Panorama camera
• Deelname en presentatiemateriaal SOIMA conferentie Brussel 
  (Sound and Image Collections Conservation)
• Deelname aan Brainwash Festival en Filmfestival Rotterdam voor maken foto’s
• Prijzen voor jaarlijkse Wikipedia schrijfwedstrijd
• Aanschaf van het boek “Glas-in-lood in Nederland 1817-1968”
• Organisatie Workshop storyboard schrijven 

Toegekende scholarships:
• Internationale Hackathon in Lyon (3 personen) 
• Wikimania in Mexico (3 personen)
• WikiSource-conferentie in Wenen (2 personen)
• WIkiData bijeenkomst Helsinki (1 persoon)
• WikiData lustrum Berlijn (1 persoon)
• Bijeenkomst Free Knowledge Advocacy Group, Brussel (3 personen)

 
Er zijn meer manieren om de gemeenschap te ondersteunen dan met geld alleen. Zo organiseerden 
we twee keer een training ‘omgaan met de pers’. Vrijwilligers leerden hoe ze hun boodschap 
duidelijk kunnen overbrengen en met lastige vragen moeten omgaan. Geen overbodige luxe in 
een jaar waarin vooral door de toekenning van de Erasmusprijs de belangstelling van de media 
voor Wikipedia én Wikimedia Nederland erg groot was. We vroegen voor fotograferende 
vrijwilligers pers-accreditaties aan bij evenementen. 

4  |  Activiteiten 2015
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Communicatie en ontmoeten
Van Wikimedia-vrijwilligers horen we regelmatig dat het de samenwerking en werksfeer ten goede 
komt als mensen elkaar ook eens ‘in levende lijve’ hebben ontmoet. Het helpt om te weten welk 
gezicht er schuil gaat achter een bewerkersnaam. Over de jaren heen heeft Wikimedia Nederland 
een programma van bijeenkomsten ontwikkeld, die ook in 2015 goed bezocht werden. De Nieuw-
jaars-receptie was bij onze samenwerkingspartner Instituut voor Beeld en Geluid en trok 80 deel- 
nemers.

Om de twee weken is het kantoor op ‘WikiZaterdag’ geopend voor Wikimedianen. In 2015 gebeurde 
dat 22 keer. In totaal kwamen er 168 bezoekers (65 personen) - twintig meer dan het jaar daar-
voor. Steeds vaker wordt de WikiZaterdag gebruikt voor overleg van projectgroepen. Eén keer per 
maand is er een lid van de werkgroep Gendergap aanwezig en is er open huis voor vrouwelijke 
bewerkers en vrouwen die meer willen weten over Wikipedia. 

We organiseerden twee keer een WikiMeet in Amsterdam. Op 15 januari was dat aansluitend op 
een symposium van de KNAW waar bekend werd gemaakt dat Erasmusprijs 2015 was toegekend 
aan de Wikipedia-gemeenschap. Op 25 november was er een WikiMeet na de uitreiking van de 
prijs. Bij de 77 deelnemers waren ook veel Wikipedianen uit de buurlanden, die speciaal voor de 
uitreiking naar Amsterdam waren gekomen. 

De Wikimedia Nederland Conferentie op 28 november was de afsluiting van de Week van Wikipedia: 
een reeks activiteiten rondom de Erasmusprijs. Keynote speaker was Marietje Schaake, lid van 
het Europees Parlement, die benadrukte dat het loont om te vechten voor een beter auteursrecht. 
Met 140 deelnemers was dit één van de best bezochte conferenties.

Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing

Onderzoek onder de Wikipedia-bewerkers
Zowel in Nederland als internationaal is er binnen de Wikimedia-beweging enige zorg over de 
werksfeer op Wikipedia, het relatief lage aantal vrouwen dat bijdraagt en de instroom en het 
behoud van nieuwe bewerkers. Wikimedia Nederland organiseerde in juni 2015 een enquête om 
meer feitelijk inzicht te genereren in de mening van de bijdragers zelf. 
In totaal hebben 451 Wikipediabewerkers de enquête helemaal ingevuld, waarvan 322 Nederlanders, 
91 Belgen en 39 overigen. 51 van deze respondenten waren vrouw (11%) en 400 respondenten 
waren man (89%).

Conclusies
• Nieuwe bewerkers: Een grote meerderheid onderschrijft het belang van een continue instroom  
 van nieuwe bewerkers en vindt dat er nieuwe bewerkers bij moeten komen. Om er voor te zorgen  
 dat nieuwe bewerkers niet snel weer afhaken, moet de opvang en de begeleiding beter.
• Diversiteit: Iedereen onderkent in meer of mindere mate de nadelen van een beperkte 
 diversiteit onder de bewerkers. De sfeer op Wikipedia wordt het vaakst genoemd als oorzaak  
 hiervan, en vrouwen noemen dit veel vaker dan mannen.
• Werksfeer: Over de werksfeer op de Nederlandse Wikipedia zijn de meningen verdeeld. 
 Wel zijn er meer bewerkers ontevreden dan tevreden over. De sfeer wordt het meest getypeerd  
 als ruzie-achtig en argwanend maar ook relatief vaak als constructief. Een grote groep is op de  
 Nederlandstalige Wikipedia weleens op een manier benaderd die men ongepast vond, een 
 kleine groep geeft toe dat zelf wel eens gedaan te hebben.
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• Conflicten en conflictoplossing: Het aantal conflicten wordt als hoog ervaren door de 
 bewerkers, twee op de vijf bewerkers geeft aan de afgelopen zes maanden betrokken te zijn  
 geweest bij een situatie die aanvoelde als een conflict. Over de oplossing van de conflicten zijn  
 de meningen verdeeld: er zijn meer bewerkers die aangeven dat conflicten soms of (bijna) nooit  
 goed opgelost worden dan bewerkers die zeggen dat dit meestal wel of altijd op een goede   
 manier gebeurt. Ego’s en koppigheid spelen een grote rol bij het ontstaan van conflicten;  
 regels/richtlijnen en moderatie door getrainde mensen worden vaak als oplossing aangedragen.
• Sociale interactie: Het overleg tussen bewerkers is gefragmenteerd over veel kanalen en 
 gebeurt met name via Wikipedia overlegpagina’s. De bewerkers ontmoeten elkaar beperkt in 
 levende lijve of online buiten Wikipedia om. Ook worden Wikimedia-mailinglijsten, blogs,   
 nieuwsbrieven of mededelingenpagina’s beperkt gelezen en door Wikimedia georganiseerde  
 evenementen in of buiten Nederland beperkt bezocht.
• Vereniging Wikimedia Nederland: Een grote meerderheid is bekend met de Vereniging 
 Wikimedia Nederland en ongeveer een kwart van deze groep is op dit moment ook lid van de  
 Vereniging. Over het algemeen is men tevreden over de (aard van de) werkzaamheden van 
 de Vereniging.

Vervolg
De enquête verschafte informatie maar uiteindelijk komt het er op aan om de gesignaleerde 
knelpunten aan te pakken. In overleg met de gemeenschap is Wikimedia Nederland begonnen 
met het ontwikkelen van een trainingsprogramma gericht op het vergroten van vaardigheden in 
online probleemoplossing en modereren van online communicatie. De training zal begin 2016 
voor de eerste keer worden gegeven.

Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2015 Programma I: 

Strategisch kader 2013 - 2015
De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich 
actief inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia-
activiteiten en projecten. Het doel voor de komende jaren: meer actieve bewerkers en vrijwilligers 
die effectief worden ondersteund vanuit de Vereniging. Het creëren van mogelijkheden voor 
vrijwilligers en bewerkers om actief te zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de 
komende jaren een kerntaak van Wikimedia Nederland, evenals het motiveren en activeren van 
nieuwe vrijwilligersgroepen. Het moet breed bekend zijn dat Wikipedia een vrijwilligersproject is, 
waar iedereen aan kan meewerken.
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Doel 1.1  Actief ondersteunen van de gemeenschap

DOELEN 2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

Stijging van 15% in aantal 
geaccepteerde FOKA -
aanvragen

10 aanvragen voor Fonds 
Kleine Activiteiten (2014: 10)
13 aanvragen voor reisbeurzen 
(2014: 14)

Het aantal geaccepteerde 
aanvragen is gelijk gebleven

Onderzoeksresultaat - inzicht 
in wensen en behoeften

- -

4 ondersteunde activiteiten 
op de zusterprojecten (niet 
op WP of WM Commons) /
8 ondersteunde vrijwilligers

2 reisbeurzen voor WikiData 
activiteiten, en 2 voor 
WikiSource / 4 ondersteunde 
vrijwilligers

Hoewel veel Nederlandse 
Wikimedianen actief zijn 
binnen WikiData blijven 
verzoeken om steun uit. 

4 ondersteunde groepen / 
gefaciliteerde bijeenkomsten

4 bijeenkomsten werkgroep 
Gendergap; één bijeenkomst 
OTRS groep

-

Doel 1.2  Communicatie en ontmoeten

DOELEN 2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

10 actieve maar niet aan 
WMNL gelieerde Wikipedianen 
geinterviewd

geen aparte interviews gehou-
den, in enquête geïntegreerd 
d.m.v. open vragen waarop 
door 75 respondenten is 
geantwoord

-

Toename van 20% in aantal 
individuele bezoekers aan 
WikiZaterdagen

Toename van 
27% (65 individuen in 2015, 
51 individuen in 2014)
(in totaal 168 aanwezigen)

-

20 WikiZaterdagen 22 WikiZaterdagen -

10 WikiCafé’s 1 wikicafé
2 wikiMeets
1 ‘open kantoor’

Door de gemeenschap is één 
keer een Wikicafé georgani-
seerd. Wikimedia Nederland 
organiseerde 2 keer een 
succesvolle WikiMeet

150 bezoekers aan de WCN, 
waarvan 40 voor de eerste 
keer aanwezig

140 bezoekers, waarvan 66 
voor de eerste keer

-

Gemiddelde waardering voor 
WCN ‘ruim voldoende/goed’

Waardering was gemiddeld 
96,9%

-
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COMMUNITY 

Doel 1.3  Faciliteren van goede werksfeer en omgangsvormen

DOELEN 2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

Theehuis operationeel op NL 
Wikipedia en bemand door 
tenminste 10 actieve 
vrijwilligers

- In overleg met gemeenschap 
besloten in te zetten op 
versterking coachings-
programma ipv Theehuis

Verloop editors NL Wikipedia 
verminderd

Verloop blijft doorgaan -

Retentie nieuwe editors hoger - Geen gegevens -

Meer vrouwen zijn bewerker Volgens survey is het percen-
tage vrouwelijke Wikipedianen 
gestegen van 9% (2013) naar 
11%

-

15 mensen hebben training 
bijgewoond

Training uitgesteld tot begin 
2016

-

Financieel

CODE OMSCHRIJVING BEGROOT INKOMSTEN UITGAVEN VERSCHIL TOELICHTING

I Community

Actief Ondersteunen 
van de 
gemeenschap

I.1.1.1 FOKA (Fonds Kleine 
Activiteiten)

5000 2149 2851 Aantal aanvragen 
blijft achter

I.1.1.2 Inventariseren  
ondersteunings- 
middelen

I.1.1.3 Versterking andere 
Wikimediaprojecten

5000 0 5000 Samenwerking 
met WikiData had 
geen kosten. Voor 
andere zusterpro-
jecten deden zich 
geen kansen voor

I.1.1.4 Faciliteren 
community disc/
werkgroepen

2000 0 2000 Bijeenkomsten 
van werk- en 
projectgroepen 
geen kosten
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I.1.1.5 Algemeen
Communicatie en 
Ontmoeten

I.1.2.1 Dialoog met de 
gemeenschap in 
Nederland versterken

I.1.2.2 WikiZaterdagen, 
wikicafé etc

3000 1056 1944 Minder wiki-café’s 
dan gepland

I.1.2.3 Wikimedia Conferentie 
Nederland

8000 5906 2094 Ook dit jaar 
venue weer kos-
tenloos

I.1.2.4 Vergoeding Reis/ver-
blijfkst. Community

25000 23137 1863

Faciliteren van 
goede werksfeer 
en probleemoplos-
sing

I.1.3.1 Inzet experts voor be-
tere omgangsvormen

13000 341 12659

I.1.4.1 Inzet ter ondersteu-
ning comm. 
initiatieven

166 -166

Totaal programma I 61000 32756 28244 NB betreft 
uitsluitend  
materiele kosten

4.2 HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking 
        en activiteiten ontwikkeling 

Samenwerkingspartners in 2015

• Atria, Amsterdam
• Dudok Architectuur Centrum, Hilversum
• Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
• ITV - Hogeschool voor tolken en 
  vertalen, Utrecht
• IVN, Amsterdam
• Jos Zwarts (tekenaar)
• Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
• Museum Boijmans van Beuningen
• Museum Catharijneconvent, Utrecht
• Museum Hilversum
• Nationaal Archief, Den Haag
• Nationaal Bevrijdingsmuseum, 
  Groesbeek

• Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
• Naturalis, Leiden
• NIOD instituut voor oorlogs-, 
  holocaust- en genocidestudies 
• Openbare Bibliotheek Eemland
• Rijksmuseum, Amsterdam
• TextielMuseum, Tilburg
• Tropenmuseum, Amsterdam
• Soorten.nl
• Stichting Praemium Erasmianum
• Universiteit van Amsterdam
• Universiteit Maastricht
• Universiteit Utrecht
• De Vlinderstichting, Wageningen
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Thema’s: Natuur, Tweede Wereldoorlog en Gendergap

Natuur
Het thema natuur blijft inspireren als focus van activiteiten. De enthousiaste vrijwilligers in de 
projectgroep natuur organiseerden een heel scala aan activiteiten en verschillende partners 
doneerden materiaal:
•  Er was een vogelgeluiden edit-a-thon bij Beeld & Geluid. 10 deelnemers waren hierbij aanwezig.
•  Informatie en beeldmateriaal over libelles (gedoneerd door de Vlinderstichting) werd verwerkt.  
 59 Wikipedia-artikelen konden zo worden verbeterd.
•  Van de historische afbeeldingen van vogels die in 2014 waren gedoneerd door de Koninklijke  
 Bibliotheek zijn er inmiddels 52 in gebruik.
•  In samenwerking met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug organiseerden we een schrijf- 
 cursus.
•  Er was een schrijfcursus en een schrijfweek rondom leven en werk van natuurbeschermings- 
 pionier Jac. P. Thijsse, die 38 nieuwe of verbeterde artikelen opleverde.
•  Tekenaar Jos Zwarts stelde 1024 prachtige natuurtekeningen ter beschikking.
•  We gingen vogelkijken in het Rijksmuseum. Op 4 oktober kwamen Wikipedianen, vogelkijkers  
 en kunstkenners samen in het Rijksmuseum om vogels te identificeren die afgebeeld staan op  
 prenten uit de collectie van het Rijksmuseum.

In totaal waren er 30 Wikipedianen betrokken bij activiteiten rond het thema natuur.

Tweede Wereldoorlog
Het Bevrijdingsmuseum benaderde Wikimedia Nederland om mogelijkheden tot samenwerking te 
verkennen. Het museum begon aan een programma van beelddonaties. Er waren nog maar weinig 
foto’s van gebruiksvoorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog beschikbaar; het museum stelt nu dat 
soort beelden beschikbaar. De Koninklijke Bibliotheek werkt samen met een aantal vrijwilligers 
verder aan het project Verzetskranten: de informatie over de illegale pers in de jaren ‘40-’45 wordt 
verbeterd en gelinkt naar digitale versies van de kranten. De eerste resultaten hiervan staan in-
middels op Wikipedia. Het Instituut voor Beeld en Geluid doneerde radio-uitzendingen van Radio 
Oranje uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Contacten met de Universiteit Wageningen 
over de upload van door de RAF gemaakte luchtfoto’s van Nederland leidden niet tot resultaten.

Gendergap
Ook op de Nederlandstalige Wikipedia is het aantal vrouwelijke bewerkers laag: 11%. Dat heeft 
ook gevolgen voor de inhoud van Wikipedia: de informatie over vrouwen en over onderwerpen die 
doorgaans door vrouwen interessant of relevant worden gevonden is minder breed en diep. 
Een groep vrouwelijke Wikimedianen heeft zich tot doel gesteld om - met steun van Wikimedia 
Nederland - daar verandering in aan te brengen.
• Rond internationale vrouwendag waren er drie schrijfbijeenkomsten, waarvan één op de 
 redactie van feministisch tijdschrift Opzij. De instructie Wikipedia-schrijven tijdens de Opzij-
 bijeenkomst werd gestreamd, zodat ook mensen die niet naar Amsterdam konden komen de  
 kans kregen om mee te doen.
•  Eén keer per maand zijn leden van de werkgroep Gendergap aanwezig op de WikiZaterdag en  
 kunnen vrouwen en mannen die geïnteresseerd zijn in Wikipedia binnen lopen om te overleggen  
 over activiteiten, advies te vragen of gewoon bij te praten met andere geïnteresseerden
•  Inmiddels is ook in kaart gebracht welke artikelen ontbreken zodat er een concrete actielijst is  
 voor vrouwen die aan de slag willen. 
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•  Binnen het netwerk zijn eerste afspraken gemaakt voor samenwerking voor 2016. Zo zijn er
  afspraken gemaakt om een meerdaagse training te geven bij Femnet en zal Atria prioriteit 
 leggen op samenwerking met de Gendergap werkgroep. 
•  De werkgroep van project Textiel werkt samen met de Gendergap werkgroep om zo samen   
 meer ‘inhoud’ te creëeren.
•  De Gendergap werkgroep heeft een beleid vriendelijke ruimtes opgesteld en dit is goedgekeurd  
 door het bestuur. Voor alle door Wikimedia Nederland georganiseerde evenementen wordt 
 verwacht dat deelnemers zich houden aan dit beleid.

Project textiel
Textiel en textielkunst is een typisch voorbeeld van een onderwerp dat door vrouwen interessant 
wordt gevonden maar waar weinig informatie over beschikbaar is op de Nederlandstalige Wikipedia. 
Ook rond dit thema is nu een groepje vrijwilligers actief. In samenwerking met het TextielMuseum 
Tilburg werken zij aan het verbeteren van de inhoud van Wikipedia op dit onderwerp. 

Samenwerking met musea, archieven en bibliotheken
Museum Catharijneconvent deed in 2015 voor het eerst een contendonatie. Het museum doneerde 
2.500 hoge-resolutiebeelden van voorwerpen uit hun permanente tentoonstelling. Op deze donatie 
volgde een schrijfbijeenkomst om de nieuwe afbeeldingen zoveel mogelijk te gebruiken als illustratie 
bij Wikipedia artikelen, of nieuwe artikelen te schrijven over de voorwerpen op de afbeeldingen.

Bij Museum Naturalis was er van mei tot en met december een Wikipedian in Residence werkzaam. 
Dankzij zijn inspanningen werden maar liefst 166.000 beelden uit de grote Naturalis-collectie 
beschikbaar gesteld. Naturalis heeft inmiddels al aangegeven om ook de komende jaren door te 
zullen gaan met de samenwerking met Wikipedia.

Ook onze samenwerkingspartners Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek en Instituut voor 
Beeld en Geluid doneerden waardevolle nieuwe inhoud:
•  De Koninklijke Bibliotheek doneerde ruim 3100 afbeeldingen uit drie atlassen uit de periode   
 van  1690-1750 en daarnaast 512 afbeeldingen van de Tweede Kamer.
•  Het Nationaal Archief doneerde in 2015 onder andere 473 beelden van Rijkswaterstaat over
  met name 19e en vroeg 20e eeuwse civiel-technische bouwwerken en 114 beelden van de   
 uitreiking van de Erasmusprijs in de periode 1960-1980.
•  Het Instituut voor Beeld en Geluid doneerde in 2015, naast de al eerder genoemde uitzendingen  
 van Radio Oranje en Radio Herrijzend Nederland, 392 video-bestanden over diverse Nederlandse  
 onderwerpen.

Wikipedia in het Museum: Touch screen informatie voor musea
Wikimedia Nederland heeft een app ontwikkeld waarmee musea op een eenvoudige manier meer 
informatie beschikbaar kunnen maken voor hun bezoekers. De bezoekers krijgen via een tablet 
op een eenvoudige manier toegang tot door het museum geselecteerde Wikipedia-artikelen - in 
verschillende talen. De artikelen worden op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, met veel 
aandacht voor beeldmateriaal. In de zomer van 2015 werd de app getest bij het Catharijneconvent 
en het TextielMuseum Tilburg. 

En verder:
•  Museum Boijmans Van Beuningen en Wikimedia Nederland organiseerden op 5 september een
  Wikipedia edit-a-thon die aansloot bij de tentoonstelling Design Derby - Nederland - België   
 (1815-2015).
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•  Begin juli kwam er dankzij het harde werk van een aantal vrijwilligers een nieuwe verbeterde   
 versie van Wikiportret beschikbaar. Niet alleen de vormgeving is aangepast, ook is het met de  
 komst van deze nieuwe versie nu nog makkelijker om portretfoto’s te uploaden.
•  Een schrijfactie rondom het thema Erasmusprijs winnaars leverde 110 nieuwe of verbeterde   
 artikelen op - in negen verschillende talen.

Educatieprogramma: Samenwerking met het hoger onderwijs
In 2015 ontwikkelden we onze eerste proefprojecten in samenwerking met het hoger onderwijs. 
De Universiteit Utrecht startte in samenwerking met Wikimedia Nederland een Wikipedia-onder-
deel in de collegereeks ‘Herinneren in de digitale wereld’. Studenten onderzochten de rol van 
de historicus in een tijd waarin iedereen - vaak met digitale media - zich met geschiedenis kan 
bezighouden. De studenten bestudeerden Wikipedia als platform én schreven zelf een artikel voor 
Wikipedia. 

Bij Maastricht University was er van april tot juni een bachelor onderzoeksprogramma met de titel 
‘On Expedition’. Studenten bestudeerden reisverslagen uit de collectie van de Jezuïten bibliotheek 
Maastricht en voegden informatie toe aan Wikipedia. Ook werden er afbeeldingen gedigitaliseerd 
om de artikelen te illustreren. 

De Hogeschool voor Tolken en Vertalers ITV bood studenten de mogelijkheid om als stage artikelen 
van anderstalige Wikipedia’s te vertalen naar het Nederlands. Twee stagiaires vertaalden op 
verzoek van de Wikipedia-gemeenschap artikelen uit het Russisch en het Duits.

Tijdens de Open Education Week van de Universiteit van Amsterdam was er een Wikipedia-
inlooptraining. Tijdens de training werd uitleg gegeven over het schrijven voor Wikipedia en kon 
er aan de hand van een lijst met onderwerpen aan artikelen worden gewerkt.

In november 2015 vonden 2 edit-at-hons plaats bij de Universiteit van Amsterdam en de 
Universiteit Gent. Bij deze activiteiten speelden vrijwilligers een belangrijke rol. Rond educatie is 
een groep van vier vrijwilligers regelmatig actief. Naarmate de samenwerking met een universiteit 
meer vanzelfsprekend wordt, neemt de inzet van WMNL-medewerkers af en worden vrijwilligers 
centraal aanspreekpunt.

Wiki Loves Monuments
In september organiseerden we voor de vijfde keer Wiki Loves Monuments. Een maand lang 
konden fotografen hun foto’s van cultureel erfgoed uploaden naar Wikimedia Commons. 
Wereldwijd werden er in 33 landen meer dan 230.000 foto’s geüpload. In Nederland waren dat er 
meer dan 4000. Bijzondere aandacht was er voor werk van de Nederlandse architect en steden-
bouwkundige Willem Dudok (1884-1974) waarbij we samen werkten met Museum Hilversum en 
het Dudok Architectuur Centrum. 

Internationaal

GLAM Wiki 2015
Zonder meer het grootste evenement in 2015 was de GLAM-Wiki conferentie. Van 10 tot en met 
12 april kwamen 145 deelnemers uit 32 landen naar Den Haag voor een conferentie over de 
samenwerking tussen de Wikimedia-projecten en musea, archieven en bibliotheken. Gastheren 
waren de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.
Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van ideeën en ervaringen, inspiratie opdoen en de 
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voordelen van samenwerking tussen de erfgoedsector en Wikimedia voor het voetlicht brengen. 
De conferentie was zonder meer een succes: de sfeer was levendig en constructief en deelnemers 
waren positief over de kwaliteit van het programma. 

Panoramavrijheid
Bij de behandeling van de herziening van het auteursrecht in het Europees Parlement dreigde een 
onverwacht amendementsvoorstel de vrijheid van panorama in veel EU-lidstaten drastisch 
te beperken. Panoramavrijheid is het recht om van gebouwen en kunstwerken die zich in de 
publieke ruimte bevinden foto’s te maken en (commercieel) te gebruiken zonder toestemming van 
de beeldhouwer of architect. Als onderdeel van een Europa-brede campagne tegen dit amendement 
communiceerde Wikimedia Nederland met de pers en met Nederlandse Europarlementariers.
Met succes: het amendementsvoorstel werd ingetrokken. 

Samenwerking met Wikimedia België
Wikimedia Nederland en Wikimedia België werken samen waar dat kan, zowel in logistiek als in 
programma’s. WMNL verzorgt de hosting van de verschillende websites en wiki’s van Wikimedia 
België. Bestuursleden van WMBE namen deel aan de training omgaan met de media, en Belgische 
Wikimedianen waren aanwezig bij de Wikimedia Conferentie Nederland, de nieuwsjaarsreceptie 
en de uitreiking van de Erasmusprijs.
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4.2  Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2014 Programma II: 
       Het werk

Strategisch kader 2013 - 2015
Wikimedia Nederland wil een aansprekend pakket van activiteiten ontwikkelen die een concrete 
bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. In eerste instantie gaan we 
verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van culturele samenwerking en 
het verstevigen van de relaties met instellingen op dit terrein. Vanzelfsprekend blijven we ook 
steun geven aan de Nederlandstalige Wikipedia. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het 
politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties. Ook 
willen we blijven deelnemen in activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling.

Doel 2.1  Inhoudelijk focus: Natuur, Tweede Wereldoorlog en Gendergap

DOELEN 2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

Tweede Wereldoorlog, Nederlandse monumenten

150 artikelen verbeterd of 
aangemaakt

110 Op het thema Tweede Wereldoorlog 
zijn er regelmatig artikelen aange-
maakt en verbeterd, waarvan zo’n 
348 door bewerkers die ook bij-
dragen aan het project WO II. Het 
is onduidelijk in hoeverre direct te 
relateren zijn aan de activiteiten van 
WMNL. De 110 hier genoemd zijn 
met zekerheid te koppelen aan deze 
activiteit.

Substantiële hoeveelheid 
relevante content toegevoegd 
(nader te specificeren)

470 beelden en 
geluidsopname

Donaties door Instituut voor Beeld 
en Geluid en Bevrijdingsmuseum

5 nieuwe bewerkers
(nog actief na 6 maanden)

0 -

Natuur

150 artikelen verbeterd
of aangemaakt

1090 Met name door verwerking 
van beelddonaties.

Substantiële hoeveelheid 
relevante content toegevoegd 
(nader te specificeren in 
overleg met partners)

73.838 beelden Donaties Naturalis en 
tekeningen Jos Zwarts

5 nieuwe bewerkers 
(nog actief na 6 maanden)

2 -
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Gendergap

5 nieuwe vrouwelijke 
bewerkers (nog actief 
na 6 maanden)

3 Daarom in 2016 meerdaagse 
trainingen op de agenda.

150 artikelen aangemaakt 
of verbeterd

294 -

Doel 2.2  Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen
 

DOELEN 2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

Persoonlijke contacten met 
instellingen

Alle voormalige WiR instellin-
gen wijzen contactpersonen 
aan 

Bij 2 instellingen een 
Wikipedia spreekuur

2 nieuwe Wikipedians in 
Residence

Documenten geüpload naar 
WikiSource vanuit kennis- en 
erfgoedinstellingen (aantal 
nader te specificeren in
overleg met partners)

Met 2 nieuwe kennis-
instellingen die geen erfgoed-
instelling zijn is een activiteit 
samenwerken

Twee keer overleg GLAM-Wiki 
coördinatoren

Wikipedian in Residence 
bij Naturalis; financiering 
gerealiseerd for WiR bij 
samenwerkende soorten- 
organisaties

Eerste contacten voor 
samenwerking met CBS

-

-

Bijdragen van content aan 
WikiSource blijkt moeilijk te 
realiseren. Inmiddels worden 
er ook tekstdocumenten 
toegevoegd aan Commons.

-

-
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Doel 2.3  Educatie

DOELEN 2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

Twee proefprojecten
uitgevoerd

Drie proefprojecten
(Universiteit Utrecht, 
Universiteit Maastricht, ITV)

-

Tenminste 40 studenten 
hebben deelgenomen aan 
een proefproject

22 deelnemende studenten -

35 door studenten toege-
voegd of sterk verbeterde 
artikelen worden geaccep-
teerd door de Wikipedia-
gemeenschap

67 artikelen verbeterd -

Doel 2.4  Internationale samenwerking 

DOELEN  2015 RESULTATEN OPMERKINGEN

WMNL draagt bij aan ten 
minste twee internationale 
activiteiten rondom de 
kernthema’s en/of gender gap

- -

GLAM-Wiki 2015 succesvol 
georganiseerd (nadere 
doelstellingen te formuleren 
door organiserend team)

GLAM Wiki georganiseerd en 
volgens planning en begroting 
uitgevoerd, positief geevalueerd

-

Gevarieerde delegatie aan 
Wikimania van ten minste
7 personen

2 bestuursleden, 2 medewerkers 
en 2 vrijwilligers naar Wikimania

-

Besluit genomen of WMNL 
aan software-ontwikkeling 
kan en wil bijdragen, en zo 
ja hoe?

WMNL draagt bij aan software
 ontwikkeling in kader van 
GLAM-projecten

-
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Financieel

CODE OMSCHRIJVING BEGR. INKOMST. UITGAV. VERSCHIL TOELICHTING
II. Content

Inhoudelijk focus: natuur, 
WO II, WLM en gender gap

II.1.1.1 Inhoudelijk focus: WO II. 4.750 - 268 4.482 Minder activiteiten 
dan gepland

II.1.1.2 Inhoudelijk focus: natuur 4.750 - 567 4.183 Veel activiteiten, 
maar geen kosten

II.1.1.3 WLM 4.750 - 856 3.894
II.1.1.4 Gender gap 4.750 - 2.620 2.130 Veel activiteiten, kosten 

lager o.a. door in natura 
bijdragen

Samenwerking met 
kennis- en 
erfgoedinstellingen

- - - -

II.1.2.1 Wikipedian in 
Residence programma

1.000 - 163 837

II.2.2.2 Samenwerking met 
GLAMs richting WikiSource 
stimuleren

1.000 - 0 1.000 Geen kosten specifiek 
voor WikiSource

II.1.2.3 Wiki loves art - - - -
II.1.2.4 Wikipedia in het Museum - 20.997 -20.997 Overloop activiteiten 

uit 2014
II.1.2.5 Erasmus prijs - - 18.086 -18.086 Onvoorzien

Educatie - -
II.1.3.1 Twee proefprojecten 4.500 - 13.970 -9.470 Overloop activiteiten 

2014
Software ontwikkeling 
als activiteit voor WMNL

- - - -

II.1.4.1 Onderzoek relevantie 
softwareontw. WMNL

- - - -

Internationale samenw. - - - -
II.1.5.1 Internationale GLAM 

Wiki-conferentie
40.000 58.996    56.748 -16.748 Verschil is ten opzichte 

van oorspronkelijke begro-
ting. Extra inkomsten dek-
ken echter extra uitgaven.

II.1.5.2 Int. samenwerking op 
kernthema's

2.000 4.025 -2.025 Onvoorziene bijdrage 
€4000 aan kosten FKAG 

II.1.5.3 Deelname internationale 
bijeenkomsten 

- - - -

II.1.6.1 Inzet ter onderst. 
community initiatieven - - - -

Totaal programma II 67.500 58.996 118.301 -50.801 Ten opzichte van oor-
spronkelijke begroting - 
houdt geen rekening met 
extra inkomsten
NB betreft uitsluitend  
materiele kosten
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4.3 Communicatie en publiciteit

2015: Het jaar van de Erasmusprijs
Begin 2015 werd bekend gemaakt dat de Erasmusprijs 2015 was toegekend aan de internationale 
Wikipediagemeenschap.

” Wikipedia ontvangt de prijs omdat zij de verspreiding van kennis heeft bevorderd door een   
 allesomvattende, voor ieder toegankelijke encyclopedie op te zetten. De initiatiefnemers   
 van Wikipedia hebben daarvoor een nieuwe en effectieve democratische vorm ontworpen.   
 De prijs wordt in het bijzonder toegekend aan Wikipedia als community - de gezamenlijke   
 onderneming van tienduizenden vrijwilligers die, wereldwijd, helpen vorm te geven aan dit 
 initiatief.”

De toekenning van de prestigieuze Erasmusprijs leidde al tot een hausse aan belangstelling van 
de pers voor Wikipedia, die regelmatig Wikimedia Nederland benaderde. Gedurende het jaar 
werkte Wikimedia Nederland samen met de Stichting Praemium Erasmianum aan de voorbereiding 
van de officiële uitreiking van de prijs. We waren daarbij vooral de liaison naar de Wikipedia-
gemeenschap, de eigenlijke prijswinnaar.

De piek in de activiteiten lag in de week van 23 - 28 november, de week van Wikipedia. De week 
startte met een wetenschappelijke conferentie over Wikipedia gericht op onderzoekers, studenten 
en andere belangstellenden, georganiseerd door de KNAW. Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 
uitreiking toonde de UvA Bijzondere collecties die week een aantal stukken uit de collectie 
historische encyclopedieën.

Hoogtepunt was natuurlijk de uitreiking op 25 november van de prijs door koning Willem Alexander 
aan drie vertegenwoordigers van de gemeenschap, waaronder Nederlandse Wikimediaan 
Lodewijk Gelauff. Zo’n 70 Wikipedianen uit binnen- en buitenland waren uitgenodigd om daarbij 
aanwezig te zijn in het Paleis op de Dam. Ook die week was er enorme belangstelling van de 
media voor Wikipedia, van Blauw Bloed tot Met het oog op morgen.

Na de ceremonie in het paleis had Wikimedia Nederland een WikiMeet georganiseerd voor de 
Wikipedianen die naar Amsterdam waren gekomen en de dagen erna was het kantoor in Utrecht 
open voor buitenlandse bezoekers die in Nederland bleven voor de Wikimedia Conferentie 
Nederland op 28 november. 

Publieksactie
In februari voerden we via de social media, campagne om bij het grote publiek meer inzicht te 
geven in bepaalde basisfeiten van Wikipedia: dat het helemaal vrijwilligerswerk is, en dat het een 
niet-commercieel project is. Het doel van de campagne was perse niet om leden of donateurs te 
werven. Tijdens de uitvoering bleek dat het ontbreken van een concreet handelingsperspectief het 
lastig maakt om een gerichte campagne te voeren. Uit het onderzoek onder bewerkers 
(zie hieronder) bleek dat de kennis over de ‘basisfeiten’ niet was toegenomen. 
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Motivaction onderzoek onder lezers
Behalve het onderzoek onder Wikipedia-bewerkers hebben we ook een onderzoek laten doen  
onder lezers van Wikipedia. Voor de lezers is een steekproef getrokken uit een online onderzoeks- 
panel. Deze steekproef was een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking 
tussen 15 en 70 jaar. Uit het onderzoek bleek dat de bekendheid met, het gebruik van en de 
tevredenheid over Wikipedia groot is, maar dat bekendheid met zaken omtrent Wikipedia daalt. 
Het gaat dan om zaken zoals iedereen artikelen kan plaatsen en bewerken, alle teksten en foto’s 
vrij te gebruiken zijn en dat Wikipedia geen winstdoelstelling heeft. Mannen gebruiken over het 
algemeen Wikipedia wat vaker dan vrouwen en zijn over het algemeen ook iets positiever over 
Wikipedia dan vrouwen. Vrouwen geven in sterkere mate aan dat het onwaarschijnlijk is dat zij een 
bijdrage aan Wikipedia gaan leveren het komende jaar, in welke vorm dan ook. 

Presentaties, congressen etc
•  21 mei 2015 - Presentatie door Arne Wossink voor Wikimeeting Universiteit Utrecht
•  4 juni 2015 KNVI - Workshop Cultureel erfgoed online beschikbaar maken via 
 Wikipedia Amsterdam. Presentatie Sandra Rientjes
•  3 juli 2015 - Presentatie door Arne Wossink voor Inspiratiemiddag: meer maakindustrie op 
 Wikipedia?!, georganiseerd door Festival Gemaakt in Gelderland
•  12 november 2015 - Informatie-stand Wikimedia Nederland op het KNVI-congres 
 (aanwezig: Arne Wossink)
•  18 november 2015 - Wikipedia en het Hoger Onderwijs. Eindhoven,
  Presentatie Sandra Rientjes
•  20 november 2015 - Presentatie door Arne Wossink over “Wikipedian in Residence in 
 Gelderland?” voor de ledenvergadering van de coöperatie Erfgoed Gelderland
•  7 december 2015 - Poster-presentatie voor congres DISH 2015 (aanwezig: Arne Wossink)

2015 2014

Ontvangers nieuwsbrief 1367 1086

Volgers op Twitter 2060 1561

Likes op Facebook 359 203

Likes op Facebook WLM 481 355

Likes op Facebook 
Project Natuur

156 117

Bezoekers website WMNL 205.591 sessies 93.180 sessies

Wikimedia Nederland in 
de media

30 interviews (radio, tv, krant)
15 keer aandacht voor andere 
activiteiten dan Erasmusprijs

6 interviews met vertegen-
woordigers WMNL
12 keer aandacht voor 
activiteiten
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De Erasmusprijs, Wikipedia en de pers
De toekenning van de Erasmusprijs aan de internationale Wikipedia gemeenschap leidde tot een 
hausse aan media-aandacht. Dat gebeurde zowel bij de bekendmaking van de toekenning in 
januari, als bij de uitreiking van de prijs in november. Dag- en weekbladen, internet media, radio 
en t.v. besteedden uitgebreid aandacht aan het ‘fenomeen Wikipedia’. Bijna zonder uitzondering 
was de aandacht positief. Journalisten komen vaak bij het kantoor van Wikimedia Nederland 
terecht als ze een verhaal willen maken over Wikipedia. Het streven van Wikimedia Nederland is 
om zoveel mogelijk de vrijwilligers aan het woord te laten. 

januari

•  Wikipedia krijgt prestigieuze Erasmusprijs, Spits
•  Erasmusprijs voor Wikipedia Nu.nl
•  Erasmusprijs voor Wikipedia, NOS.nl
•  Erasmusprijs 2015 voor Wikipedia. Nieuws.nl
•  Erasmusprijs voor Wikipedia, Eindhovens Dagblad
•  Erasmusprijs voor Wikipedia. AD
•  Erasmusprijs 2015 naar Wikipedia, emerce.nl
•  ‘Het is wel een bepaald type dat voor Wikipedia schrijft: mannen’, NOS op 3
•  Wikipedia wint Erasmusprijs 2015, Executive People
•  Wikipedia ontvangt Erasmusprijs 2015, DutchCowboys
•  NOS journaal 
•  Interview met Sandra Rientjes nav Erasmusprijs Radio 6 Eerst Jaap. 08:20
•  Erasmusprijs voor Wikipedia Interview met Sandra Rientjes Radio 2 Gijs 2.0
•  Mr Wikipedia doet Nederland. Volkskrant
•  Erasmusprijs naar Wikipedia. managersonline.nl
•  Interview met Limburgse gebruikers Taketa en Steinbach. L1 Avondgasten

November

•  Casper Thomas: ‘Strijd achter de schermen. Vijftien jaar Wikipedia’. 
 In: De Groene Amsterdammer, 15 november 2015
•  Dolph Kohnstamm: ‘A-Zijzw (Gastcolumn)’. In: De Groene Amsterdammer, 15 november 2015
•  Koning reikt Erasmusprijs 2015 uit aan Wikipedia Community. (Website Blauw Bloed)
•  Koning reikt Erasmusprijs uit aan Wikipedia in Amsterdam. Het Parool
•  Met het oog op morgen. Maandag 23 november 2015 - 23:00 - 00:00. Interview met Lodewijk Gelauff
•  Wiki Loves Monuments is nu in 50 landen. Vijf vragen aan: Lodewijk Gelauff’. 
 In: Het Parool, 24 november 2015
•  Wikipedia-oprichter: vrouwen, doe mee! FD.
•  ‘Kroon op het werk van Wikipedia’. In: Trouw, 25 november 2015.
•  Interview met Sandra Rientjes. Wekker-Wakker. NPO radio 5. 25 november 2015, 07:45
•  Interview met Lodewijk Gelauff. Giel. NPO radio 3FM. 25 november 2015, 08:45.
•  ‘Wikipedia drijft op inzet vrijwilligers’. In: Telegraaf, 25 november 2015.
•  ‘Verbazen over al die kennis. Erasmusprijs Wikipedia - Open Encyclopedie - Vijftien jaar 
 gerespecteerd’. In: Leidsch Dagblad, 25 november 2015
•  Immens populair, maar nooit onbesproken: Wikipedia wint prestigieuze Erasmusprijs, De Morgen
•  ‘Anderen kijken voetbal, ik vul Wikipedia’. Interview met Lodewijk Gelauff op RTLNieuws website.
•  Discussie over Wikipedia in ‘De Ochtend’ (Radio1), 25 november, vanaf 10:50 uur 
 (naar minuut 54 skippen)
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Vervolg November

•  Interview met Sandra Rientjes. NH Arjen Burggraaf. RTV Noord Holland. 25 november 2015,  
 9:15. Hier terug te luisteren vanaf 12:00.
•  Interview met Lodewijk Gelauff op NOS.nl “De een speelt online een spelletje, ik schrijf voor   
 Wikipedia”. 25 november 2015, 14:47 uur.
•  Interview met Hay Kranen. Radio 1 Journaal. NPO radio 1. tussen 17:00 - 18:00 uur 
•  Interview met Lodewijk Gelauff. Wout2Day (01:33:07).
•  Interview met Lodewijk Gelauff. Niek van der Bruggen. QMusic.
•  Coen en Sander show 25 november, 18:31 met Wikipediaan Johan Bos
•  Hallo Nederland (omroep Max)
•  Lieven Scheire geeft spoedcursus Wikipedia. Van Gils en Gasten.
•  Marianne Eggink. Wikipedia lonkt naar vrouwen en ouderen. Interview met Jimmy Wales. 
 In Financieel Dagblad
•  Interview met Sandra Rientjes. De ochtend van vier. NPO radio 4.
•  Blauw Bloed, (opnamen van de uitreiking in het Paleis op de Dam
•  Leve de Wikipediaan - sympathieke online betweter, Volkskrant
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Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2015 Programma III Communicatie

Strategisch kader 2013-2015
De steun van leden is essentieel. Onze leden zijn de ambassadeurs en pleitbezorgers van de 
organisatie; bovendien vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie 
en haar statuur in de buitenwereld. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise 
en inzet. De komende jaren gaan we werken aan het uitbreiden van het ledenbestand en het 
intensiveren van de relatie met de leden. 
Om onze missie (vrije kennis voor iedereen) te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Wikimedia 
Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid - en nog belangrijker op een goede 
naam - bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek Wikimedia Nederland moet een 
gewilde samenwerkingspartner worden voor een breed spectrum aan organisaties.

DOELEN 2015 RESULTATEN

Inzicht in kerngegevens over leden,
bewerkers en grote publiek

Motivaction onderzoek leverde 
kerngegevens

Ten minste 5 uitingen in de media 
n.a.v. initiatieven door WMNL

30 interviews, 15 keer andere 
aandacht

Stijging aantal bezoekers, volgers
en abonnees van tenminste 25%

Ontvangers nieuwsbrief +25%, 
Twitter-volgers +31%, bezoekers
 website + 260%.

10 nieuwsbrieven gepubliceerd 10 nieuwsbrieven

Financiëel

CODE OMSCHRIJVING BEGROOT INKOMST. UITGAVEN VERSCHIL TOELICHTING

III Communicatie

IIII-
II.1.1.1

Stakeholder 
onderzoek

17.000 - 17.128 -128 -

IIII-
II.1.3.1

proactief pers 
omgaan incl 
trainingen

2.500 - 2.503 -3 -

IIII-
II.1.4.1

Social media en 
website

2.000 - 4.253 -2.253 Onvoorziene kosten 
ivm uitbesteden 
onderhoud server 

Totaal 
programma III

21.500 - 23.884 -2.384 NB betreft 
uitsluitend  
materiele kosten
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4.4  Bestuur en organisatie
In 2015 waren er geen grote operaties en reorganisaties in de terreinen governance en logistiek. 
Hoewel het personeelsbestand werd uitgebreid met een halve fte, werkte het kantoor door een 
samenloop van omstandigheden het grootste deel van het jaar met onvolledige bezetting. Mede 
daardoor was er minder capaciteit voor externe fondsenwerving. Toch lukte het om in het laatste 
kwartaal samen met externe partners bij het Prins Bernhard Cultuurfonds financiering te genereren 
voor het verbeteren van de informatie over dieren- en plantensoorten op Wikipedia.

Wikimedia Nederland kreeg van de Wikimedia Foundation complimenten voor de degelijkheid van 
onze administratieve organisatie en de kwaliteit van onze rapportages. Ook keurde de accountant 
jaarverslag en jaarrekening 2014 goed.
Bij de bestuursverkiezingen in april traden drie nieuwe bestuursleden aan, met kennis van de 
werelden van musea, archieven, bibliotheken en hoger onderwijs. Er werd een begin gemaakt 
met de ontwikkeling van de nieuwe meerjarenstrategie, die in 2016 zal worden afgerond. 

2015 2014 2013

Basissubsidie WMF 304.000  304.000 269.231

Overige inkomsten 100.895 76.029 49.282

Contributies 4.517 4.092 4.239

Donaties 34.496 38.867 10.498

Bijdragen activiteiten 
incl GLAMWiki 

52.509 33.070 30.222

Overige baten 9.373 - -

Totaal 404.895 400.099 318.513

Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2015 Programma IV Organisatie

4.4.1 Verenigingszaken

•  Door herhaling van het stakeholder onderzoek uit 2013 krijgen we meer inzicht in de wensen  
 van leden en donateurs.
•  Bij al onze activiteiten brengen we de mogelijkheid om lid te worden onder de aandacht.

DOELEN 2015 RESULTATEN  OPMERKINGEN

Onderzoeksdata over 
wensen en verwachtingen 
leden

- -

Aantal leden stijgt 
met 20% 

Aantal leden steeg 
met 10% 

In 2015 vond een eenmalige opschoning 
van het bestand plaats ivm niet betalen 
lidmaatschap
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4.4.2 Financiën en rapportage

DOELEN 2015 RESULTAATEN OPMERKINGEN

€ 20.000 aan donaties € 34.496 aan donaties
€ 4.517 aan contributie

-

€ 50.000 aan 
projectfinanciering

€52.509 aan projectfinanciering 
(GLAM Wiki 2015)

In verband met personeels- 
mutaties te weinig capaciteit 
voor fondsenwerving

4.4.3 Kantoor ontwikkelingen

DOELEN 2015 RESULTAATEN OPMERKINGEN

Nieuwe medewerker 
per 1 maart 2015

Medewerker gestart 
per 1 februari

-

Opleidingen en trainingen 
medewerkers met succes 
afgerond

Medewerkers deden cursus 
Google Analytics en Engelse 
correspondentie

-

4.4.4 Bestuur

DOELEN 2015 RESULTAATEN OPMERKINGEN

Rapportage over board 
assessment

Heeft geleid tot gerichte werving 
van nieuwe bestuursleden in de 
voor Wikipedia relevante maat-
schappelijke sectoren

-

Financieel

CODE OMSCHRIJVING BEGROOT INKOMSTEN UITGAVEN VERSCHIL TOELICHTING
IV Organisatie

Verenigingszaken
IV.1.1.1 Ledenwerving 3.000 4.380 -1.380
IV.1.1.2 Ledenadministratie
IV.1.1.2  ALV en andere 

ledenevents
2.000 2.097 -97

Financien en 
Rapportage

IV.1.2.1 APG aanvraag 136 -136
IV.1.2.2 Overige

fondsenwerving
3.086 -3.086 Extra kosten 

aanpassing 
donatiepagina 
en IDeal kassa
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IV.1.2.1 APG aanvraag
IV.1.2.5 Jaarrekening, 

jaarverslag en audit
4.000 12.151 -8.151 Alle kosten 

verbonden met 
rapportage (ook 
vertaling en 
layout) nu hier 
geboekt

IV.1.2.6 Financieel beheer 
en administratie
Kantoor

IV.1.3.1 Office management
IV.1.3.2 HR 1.452 -1.452
IV.1.3.3 Opleiding en training 6.000 1.513 4.487 Geplande 

opleiding door 
aanbieder 
uitgesteld tot 
2016

IV.1.3.4 Werkoverleg
Bestuur

IV.1.4.1 Bestuurskosten 5.000 3.450 1.550 Ingeplande 
externe be-
stuursdagen 
vervallen

IV.1.4.2 Ondersteuning 
bestuur

152 -152

Totaal IV 
Organisatie

20.000 28.416 -8.416 NB betreft 
uitsluitend  
materiele 
kosten
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5.1  Grondslagen waardering

5.1.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 
instellingen, en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële 
vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijving op basis van economische levensduur. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

5.1.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

5.2 Balans

31-DEC-15 31-DEC-14

ACTIVA € € € €

Materiële vaste activa 720 3.807

720 3.807

Voorraden

Vorderingen en 
overlopende activa

19628 9258

Liquide middelen 153.755 243.945

173.383 252.752

Totaal 174.103 256.559
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PASSIVA

- reserves en fondsen

- reserves

- overige reserves 125.868 200.940

125.868 200.940

- fondsen

- bestemmingsfonds(en) 0

125.868 200.940

Kortlopende schulden 48.235 55.619

Totaal 174.103 256.559

5.2.1 Toelichting op de balans

Toelichting op de activa

Materiële vaste activa
Wikimedia Nederland heeft in 2015 geen investeringen van materiële vaste activa gedaan met 
een individuele waarde boven de € 450,- De meubels en ICT hardware die eerder zijn aangeschaft 
worden in drie jaar lineair afgeschreven. 

Verloopstaat materiële vaste activa voor 2015

ANDERE VASTE BEDRIJFS-MIDDELEN          €

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde 

9.438

Cumulatieve afschrijvingen 5.631

Boekwaarde 3.807

Mutaties  

Investeringen 0

Mutatie vooruitbetalingen 0

Aanschaffingswaarde desinvesteringen 0

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.086

Bijzondere waardeverminderingen Materiële 
vaste activa

0
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Afschrijvingen desinvesteringen 0

Saldo 3.086

Stand per 31 december 2015  

Aanschaffingswaarde 9.438

Cumulatieve afschrijvingen 8.718

Boekwaarde per 31 december 2015    720

Afschrijvingspercentage 20-33%

Vorderingen en overlopende activa
De openstaande posten betreffen te ontvangen bankrente, vooruitbetaalde kosten 2016 voor de 
inzet van experts voor project ‘betere omgangsvormen’ en vooruitbetaalde kosten zoals huur, 
pensioenpremies en verzekeringen.

VERLOOPOVERZICHT OVERIGE VORDERINGEN
2015                € 2014              €

Vooruitbetaalde huurkosten 3.986 3.953

Vooruitbetaalde pensioenkosten 1.240 1.081

Overige vooruitbetaalde kosten 1.202 1.511

Nog te ontvangen inkomsten zoals rente 1.281 2.713

Totaal Overige vorderingen 19.628 9.258

Toelichting op de passiva

Kortlopende schulden
Het betreft hier openstaande facturen en declaraties uit 2015, vooruit ontvangen bedragen 
(o.a.contributiegelden en € 4.000,- vooruit ontvangen bijdrage Wikimedia France voor de kosten 
van de Wikimedia Free Knowledge Advocacy Group 2016) en personeelsgerelateerde passiva 
(reservering vakantiegeld en op geld gewaardeerd saldo vakantie-uren).

VERLOOPOVERZICHT KORTLOPENDE SCHULDEN
2015                 € 2014              €

Schulden aan Crediteuren 14.569 21.276

Schulden belast/soc.premies 2.979 3.485

overige kortlopende schulden 4.611 6.617

Overlopende passiva 26.077 24.241

Totaal kortlopende schulden 48.235 55.619

41



42

5.2.2 Verloopoverzicht reserves en fondsen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN FONDSEN
2015           € 2014           € 2013           €

Reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari 200.940 183.699 186.052

Uit resultaatbestemming -75.071 17.241 -2.352

Dotatie bestemmingsfondsen

Stand per 31 december 125.868 200.940 183.699

31-Dec-2015 31-Dec-2014 31-Dec-2013

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds professionalisering 0 0 0

Bestemmingsfonds CoSyne 0 0 0

Bestemmingsfonds international investeringen 0 0 0

Bestemmingsfonds WMF 0 0 0

Totaal 0 0 0

5.2.3 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichtingen: huur kantoorruimte
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken 
is € 15.808. De resterende looptijd van het huurcontract is 2 jaar. Binnen één jaar € 15.808,
tussen één en vijf jaar € nihil. Na meer dan vijf jaar € nihil. Totaal € 15.808

Rechten
Een donateur heeft eind 2012 bij notariële akte € 5.000 geschonken in vijf jaarlijkse termijnen. 
Hiervan zijn thans vier termijnen ontvangen.
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5.3 Staat van baten en lasten

WERKELIJK 
2015

BEGROOT 
2015

WERKE-
LIJK 2014

€ € €

Baten:

- Baten uit eigen fondsenwerving 395522 434994 400029

- Baten uit gezamenlijke acties 0 0 0

- Baten uit acties van derden 0 0 0

- Subsidies van overheden 0 0 0

- Rentebaten en Baten uit 
  beleggingen

1281 0 2665

- Overige Baten 7637 0 2161

Som der baten 404440 434994 404855

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- I Community 55008 113320 51100

- II Werk/content 203004 151092 141593

- III Vereniging 0 27220

- IV Geld 0 0

- V Wereld 0 36749

- VI Organisatie 0

- Communication 53732 54101

311744 318512 256662

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 14704 9568 5360

- Kosten gezamenlijke acties 0 0

- Kosten acties derden 0 0

- Kosten verkrijging 
  Subsidies overheden

0 0
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- Kosten van beleggingen 0 0

14704 9568 5360

Beheer en administratie

- Kosten beheer en 
  administratie

153062 106914 125591

Som der lasten 479511 434994 387613

Saldo van baten en lasten -75071 0 17241

Bestemming saldo 2015

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve 0 0

- bestemmingsreserves 0 0

- herwaarderingsreserve 0 0

- overige reserves -75071 0 17241

- bestemmingsfonds 0 0

Totaal -75071 0 17241

5.3.1 Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting op de baten

De baten zijn lager dan oorspronkelijk gepland. De toekenning van de jaarplan-grant door de  
WIkimedia Foundation (de belangrijkste financier) was lager dan verwacht. Door personeels- 
mutaties was er minder capaciteit voor externe fondsenwerving dan gewenst. Gezien de omvang 
van de reserves, is ervoor gekozen het programma uit te voeren als gepland. Dit is ook in lijn met 
opmerkingen gemaakt door de Funds Dissemination Committee van de Wikimedia Foundation.

BATEN EIGEN FONDSENWERVING                                                                       31-DEC-2015
Collecten 0

Donaties en giften 34.496

Contributies 4.517

Sponsoring

Nalatenschappen 0
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Eigen loterijen en prijsvragen 0

Verkoop goederen 0

Overige baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit gezamenlijke acties 0

Baten uit acties van derden 0

Subsidies van overheden 0

WMF Grant: FDC + Glam Wiki 356.509

395.522

Rentebaten en baten uit beleggingen 1.281

Overige Baten

Bijdrage Eventbrite Glam Wiki 2.487

Bijdrage Beeld en Geluid Glam Wiki 4.000

Bijdrage WCN 1.150

7.637

Totaal Baten 404.440

Toelichting op de lasten 

Afwijkingen van de begroting 
De programmakosten zijn hoger dan begroot, voornamelijk door extra activiteiten ontwikkeld in 
het kader van de toekenning van de Erasmusprijs. Hiervoor is tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van april 2015 toestemming verkregen. Voor wat betreft de GLAMWiki 2015 conferentie waren 
zowel kosten als opbrengsten hoger dan begroot. Uiteindelijk was deze activiteit echter kosten- 
dekkend. 

De tegenvallende baten waren niet te compenseren door bezuinigingen op de kantoorkosten. 
Dit hing o.a. samen met het feit dat in de loop van het jaar de noodzaak ontstond het serverbeheer 
uit te besteden. Deze kosten, ruim € 10.000,- waren niet voorzien.

Salariskosten
Het aantal werknemers op 1 januari 2015 bedroeg 6. Het aantal werknemers op 31 december 
2015 bedroeg 5 (3,5 fte, in 2014 3,4 fte). De vereniging Wikimedia Nederland kent geen personeels- 
regelingen. De vereniging Wikimedia Nederland heeft in het jaar 2014 een pensioenregeling 
getroffen. Alle werknemers hebben hiervoor een pensioencontract ondertekend.

Vergoedingen aan bestuursleden
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. De vereniging kent ook geen vacatiegeld. 
Wel zijn conform het declaratiereglement van de vereniging onkosten vergoed, met name reiskosten.
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Als statutaire verplichting geldt het volgende: alle aan bestuursleden middellijk of onmiddellijk 
betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening van de vereniging opgenomen en 
toegelicht.

Toelichting op de specificatie
De cijfers in dit overzicht verschillen van de financiële cijfers die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 
van het jaarverslag. In hoofdstuk 4 worden alleen 
materiële kosten vermeld die voor bepaalde activiteiten zijn gemaakt. In dit overzicht zijn ook 
personele, kantoor- en huisvestingskosten toegerekend aan activiteiten. 
Voor de toerekening van ‘algemene’ kosten aan de verschillende bestemmingen - doelstellingen 
(I-V),  fondsenwerving, en beheer en administratie - is de volgende systematiek gehanteerd:

•  Materiële kosten zijn zoveel mogelijk toegerekend aan activiteiten (die zelf duidelijk zijn 
 toegerekend aan een van de bestemmingen)
•  Personeelskosten zijn toegerekend op basis van de werkelijk per project bestede uren 
 t.o.v. het totaal aantal contractueel gewerkte uren.
•  Kosten ‘kantoor- en algemene kosten’ zijn toegerekend op basis van de werkelijk per project  
 bestede uren t.o.v. het totaal aantal contractueel gewerkte uren
•  Huisvestingskosten zijn toegerekend op basis van de werkelijk per project bestede uren
 t.o.v. het totaal aantal contractueel gewerkte uren
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5.3.2 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

BESTEMMING
DOEL-
STELLING

WERVING 
BATEN

TOTAAL BEGROOT TOTAAL

2015 2014
I 
COMMUNITY

II 
CON-
TENT

III 
COMMUNI-
CATION 

IV 
ORGANI-
SATION

Eigen 
fondsen-
werving

Geza-
men-
lijke 
acties

Acties 
Derden

Sub-
sidies

Beleg-
gingen

Beheer 
& admi-
nistratie

Lasten
Subsidies en 
bijdragen

19.315 10.339 0 0 0  0 0 0 1.292 30.946 36.700 27.397

Afdrachten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aankopen en 
verwervingen

13.434 47.079 3.416 8.385 0 0 0 0 0 0 72.314 84.500 38.120

Uitbesteed werk 0 60.828 20.468 2.552 14.704 0        0 0 0 9.225 107.777 67.250 77.690
Publiciteit en 
communicatie

0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.205

Personeels
kosten

18.606 70.846 23.277 57.686 0 0 0 0 0 52.321 222.735 202.444 183.188

Huisvestingskosten 1.758 6.694 2.199 5.541 0 0 0 0 0 4.945 21.047 20.000 22.360
Kantoor- en 
algemene kosten

1.638 6.236 2.049 5.078 0 0 0 0 0 4.600 19.601 18.900 33.567

Afschrijving 
en rente

258 982 323 799 0 0 0 0 0 729 3.086 3.200 3.086

55.008 203.004 53.732 79.951 14.704 0 0 0 0 73.112 479.511 434.994 387.613

5.3.3 Kosten per activiteitengroep

De kosten per activiteitengroep zijn uitgewerkt bij de beschrijving van de activiteiten per thematische prioriteit in hoofdstuk 4.
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  6  |  Overige gegevens
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6.1  Bestemming resultaat

De stand van reserves en fondsen per 31 december 2015, vóór resultaatbestemming, is als volgt:

Overige reserve: € 200.940

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 75.071, negatief. In afwachting op de vaststelling door 
de Algemene Ledenvergadering is het resultaat over het boekjaar 2015 van € 75.071 in mindering 
gebracht op de overige reserves.

6.2  Controle verklaring
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vervolg Controle verklaring



vervolg Controle verklaring
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7.1  Toekomstparagraaf

In de algemene ledenvergadering van 26 september 2015 zijn jaarplan en begroting voor 2016 
vastgesteld. Op basis hiervan is een aanvraag gedaan bij het Funds Dissemination Committee 
(FDC) van de Wikimedia Foundation voor een basissubsidie van € 304.000. Het FDC adviseerde 
deze aanvraag geheel toe te kennen, en dit advies is door het bestuur van de Wikimedia Foundation 
overgenomen. Er is besloten geen aangepaste begroting voor te leggen, maar wel op de uitgaven 
te letten, externe fondsen te werven en eventuele tekorten vanuit de reserves te dekken.

7.1.1 Begroting 2015 en 2016

Staat van baten en lasten

BEGROOT 
2015

BEGROOT 
2016

Baten: € €

Baten uit eigen fondsenwerving 434.994 420.000

Baten uit gezamenlijke acties 0 0

Baten uit acties van derden 0 0

Subsidies van overheden 0 0

Rentebaten en Baten uit 
beleggingen

0 0

Overige Baten 0 0

Som der baten 434.994 420.000

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

I COMMUNITY 113.320 105.819

II CONTENT 151,092 165.069

III COMMUNICATIE 54,101 45.730

318.512 316.618

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 9.568 17.659

Kosten gezamenlijke acties
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Kosten acties derden

Kosten verkrijging subsidies 
overheden

Kosten van beleggingen

9.568 17.659

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 106.914 86.255

Som der lasten 434.994 420.532

Saldo van baten en lasten 0 -532

Bestemming saldo 2015

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

Herwaarderingsreserve

Overige reserves

Bestemmingsfonds

Toelichting op de begroting i.v.m. richtlijn 650 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving

Achtergrond
De opstelling van de begroting en jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving (voor fondsenwervende instellingen) was een van de eisen die is 
verbonden aan de verlening van het CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Op dit moment is 
er geen uitzicht op daadwerkelijke verlening van dat certificaat. Een van de belangrijkste redenen 
 daarvoor is dat het overgrote deel van de fondsenwerving onder de vlag van ‘Wikimedia’ in 
Nederland niet door de Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) wordt uitgevoerd, maar door 
de Wikimedia Foundation. Dit zou mogelijk naamsverwarring opleveren tussen een CBF-gecer-
tificeerde en niet-gecertificeerde instelling. De indeling volgens richtlijn 650 hebben wij niettemin 
wederom gehandhaafd, in ieder geval tot in 2015 een besluit is genomen over uitvoerbaarheid 
van (wederom) zelf uitvoeren van de fondsenwerving voor de Wikimedia-beweging in Nederland. 
Dat voorkomt dat we meermalen van indeling moeten veranderen als WMNL besluit deze fondsen 
weer zelf te willen gaan werven en de Wikimedia Foundation dat weer toestaat.
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Reserves
In overeenstemming met de statuten bedraagt de algemene reserve (continuïteitsreserve) in 
beginsel aan het einde van het boekjaar niet meer dan circa 6 maanden aan operationele kosten, 
d.w.z. € 106.000. Op dit moment zijn er daarnaast geen andere reserves of bestemmingsfondsen 
vastgesteld.

Personeelskosten
Kosten voor personeel omvatten loon, sociale premies en werkgeverslasten, en in voorkomende 
gevallen een vergoeding voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen 
werknemers op declaratiebasis een vergoeding krijgen van in de uitoefening van hun functie  
gemaakte kosten ten behoeve van de Vereniging. De begrote kosten voor woon-werkverkeer  
bedragen € 8.000. Van de overige salariskosten van € 199.000 is, uitgaande van de percentages 
van het lopende jaar (2015) als volgt: brutoloon ca. € 155.300, pensioenpremies ca. € 7.000,- 
vakantiegeld ca. € 14.700, sociale lasten en werkgeversbijdragen ca. € 28.000,- en vaste vrijge-
stelde onkostenvergoedingen ca. € 500,-. Dit is dus exclusief incidentele vergoedingen, die ook 
meestal materiële kosten zullen betreffen ten behoeve van een specifiek programma.

Vergoedingen bestuursleden
Zoals de statuten voorschrijven, ontvangen de bestuursleden als zodanig geen enkele bezoldiging 
of vergoeding, behalve een vergoeding voor de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten 
ten behoeve van de Vereniging. Van de ook in de statuten genoemde mogelijkheid tot het toeken-
nen van een niet bovenmatig vacatiegeld wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt, en ook voor 
2016 is geen betaling van dergelijke vacatiegelden voorzien.

Percentages
Richtlijn 650 schrijft in de jaarverslaggeving het vermelden van twee percentages voor: de kosten 
voor eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving (‘kostenpercentage’), 
en het percentage bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale uitgaven (‘besteding 
aan doelstellingen’). De bijdrage vanuit de FDC wordt net als vorig jaar gerekend tot opbrengsten 
uit eigen fondsenwerving aangezien ook aanvragen van verenigingen met een aanzienlijke begroting 
en een ‘track record’ soms aanzienlijk worden gekort of zelfs worden afgekeurd en het dus beslist 
geen gegarandeerde toekenning is. De percentages worden dan: 

Kostenpercentage:                4,2 %
Besteding doelstellingen:  75,4 %
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“  Stel je een wereld voor waarin 
 elke persoon vrije toegang 
 heeft tot alle kennis.
 Dat is waar wij aan werken. ”


	Wikimedia jaarverslag 2015 omslag
	Wikimedia jaarverslag 2015

