Jaarverslag van de Vereniging Wikimedia Nederland

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2013

Voorwoord
Beste vrienden van vrije kennis,
Het jaar 2012 is een heel bijzonder jaar in de geschiedenis van
Wikimedia Nederland geweest: we hebben de stap gemaakt van
een bijna pure vrijwilligersorganisatie naar een mix van vrijwilligers
en vaste medewerkers. Daarvoor heeft de vereniging in 2010
gekozen; in 2011 kwam ons kantoor, we hebben gebruik gemaakt van de steun van freelancers, en sinds mei 2012
is er een directeur, Sandra Rientjes. Met twee medewerkers, Denise Jansen en Sindy Meijer, begon het
vanaf oktober een team te worden. Met het inhuren van nog twee medewerkers in 2013 (eveneens deeltijds)
zullen we voorlopig compleet zijn.
Deze ontwikkeling is het gevolg van de wens van de leden om meer van het potentieel van Wikimedia Nederland
gebruik te maken. Er is nog veel meer te doen in de samenwerking met cultuurinstellingen, we willen
meer trainingen en presentaties aanbieden en de leden en Wikipedia-auteurs vragen, hoe we hen nog kunnen
ondersteunen. In het verleden hebben we herhaaldelijk gezien dat zelfs het organiseren van een jaarlijkse
Wikimedia Conferentie Nederland niet vanzelfsprekend is voor een organisatie die alleen op vrijwilligers draait.
Een hogere begroting, nieuwe leden, meer activiteiten - WMNL blijft groeien.
Voor het bestuur betekende de overgang niet dat het werk minder werd. Wie medewerkers heeft, heeft ook meer
verantwoordelijkheid, en sommige interne processen moesten formeler worden. Alleen al
de strategiediscussie sinds 2011 heeft vrijwilligers binnen en buiten het bestuur meerdere volle dagen gekost. Dit
belangrijke proces konden we in 2012 afsluiten, toen de Algemene Ledenvergadering de „Strategie 2013-2015“
had goedgekeurd. Op deze strategie zijn in de toekomst onze jaarplannen met de begroting gebaseerd, beginnend
met het jaarplan 2013. Met het afsluiten van de overgang en met meer routine zal het bestuurswerk in een minder
intensieve fase komen.
Dit jaarverslag is een beschrijving van de vereniging, uitgebreider dan in vorige jaren vanwege de vele activiteiten
en de eisen van het CBF-keurmerk voor 'kleine doelen'. Om werkelijk kennis te maken met de vereniging, blijven
onze bijeenkomsten echter de beste aanbeveling.
Tot ziens bij Wikimedia Nederland,

dr. Ziko van Dijk, voorzitter
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1.

Missie en strategie
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 gehele Wikimedia-beweging:
Stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke
kennis.
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 organisaties 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 vereniging 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 Wikimediaprojecten 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.
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1.1 Belangrijkste gebeurtenissen 2012
2012 was een bijzonder jaar voor Wikimedia Nederland. De belangrijkste ontwikkeling is ongetwijfeld dat
Wikimedia Nederland in toenemende mate wordt herkend, gewaardeerd en gerespecteerd vanwege het
vele werk dat door de vrijwilligers wordt verricht op het terrein van vrije kennis. Dit blijkt alleen al uit de
verzoeken om samenwerking die regelmatig bij de Vereniging binnenkomen, onder andere van
prominente organisaties als Rijksmuseum, Nationaal Archief, Tropenmuseum en Koninklijke Bibliotheek.
Daarnaast zien we een groeiend aantal leden en donaties. Een ander voorbeeld is het succes van een
project als Wiki Loves Monuments waar in 2012 wereldwijd 33 landen aan meededen, en dat erkenning
kreeg van het Guinness Book of Records als grootste fotowedstrijd ter wereld.
In 2012 is ook de koers bepaald die Wikimedia Nederland de komende jaren gaat varen. In de Strategie
2013-2015, die met veel inbreng van en in nauw overleg met de gemeenschap is ontwikkeld, zijn de
inhoudelijke prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. De komende drie jaar zal WMNL zich vooral
richten op zes speerpunten:
I
II
III
IV
V
VI

ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers,
ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan vrije kennis, waaronder ook verder uitbouw van
samenwerking met de culturele sector,
uitbreiden van het ledenbestand, verstevigen van de contacten met leden en vergroten van de
naamsbekendheid van Wikimedia,
aanboren van nieuwe financieringsbronnen,
actief bijdragen aan de wereldwijde Wikimedia-beweging
verder professionaliseren van organisatie en bestuur.

Een toevallige ontmoeting in de trein tussen bestuurslid Sarah Morassi en Tijs
van den Brom, student bouwkunde en getalenteerd illustrator, leidde tot een
schitterende advertentie
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In 2012 was er ook een fundamentele verandering in de financiering van Wikimedia Nederland. De
Wikimedia Foundation heeft een Funds Dissemination Committee (FDC) ingesteld waarbij nationale
verenigingen twee keer per jaar een financieringsaanvraag kunnen indienen. Meer dan in het verleden ligt
de nadruk op het aantonen van de relevantie van activiteiten van de landelijke verenigingen voor het
bereiken van de doelen van de Wikimedia beweging wereldwijd en op het expliciet en toetsbaar maken
van de resultaten die met de activiteiten worden beoogd.
Wikimedia Nederland heeft een financieringsaanvraag ingediend die resulteerde in een toekenning van het
FDC € 273.000 voor 2013. Het FDC was buitengewoon te spreken over de goede onderbouwing van
onze financieringsaanvraag.
Tevens zijn er dit jaar forse stappen gezet in de richting van professionalisering van de organisatie, de
eerste medewerkers zijn in dienst getreden en het kantoor is verder uitgebouwd en ingericht.
Tot slot: statutenwijziging
In 2012 is een clerical error verholpen in de statuten. In het derde lid van artikel 18 stond “Op besluiten
tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van
overeenkomstige toepassing.” Dat is gewijzigd in “Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 6 van overeenkomstige toepassing.”

1.2 Toekomstige ontwikkelingen
In het kader van de ontwikkeling van de Strategie 2013 - 2015 is er een inventarisatie gemaakt van kansen
en bedreigingen in de wereld waarin Wikimedia Nederland opereert.
Kansen
●
●
●
●
●
●

Ontwikkelingen op gebied van IT, waaronder mobiele technologie, geven meer mensen
makkelijker toegang tot Internet
Heroriëntatie in culturele sector: nieuwe samenwerkingsvormen
Goede aanknopingspunten voor samenwerking met de onderwijssector
Groeiende maatschappelijke en politieke belangstelling voor kwesties inzake auteursrecht,
internettoegang etc.
Wikimedia biedt nieuwe vorm van vrijwilligerswerk + vereniging voor nieuwe maatschappelijke
verhoudingen
Internationale ontwikkelingen binnen WMF, met name op het gebied van positie chapters

Bedreigingen
●
Bezuinigingen en daardoor meer concurrentie met andere organisaties voor financiering
●
Opkomst van groeperingen en trends binnen de Nederlandse samenleving die laatdunkend zijn
m.b.t. culturele participatie
●
Vrijwilligers/leden haken af als gevolg van professionalisering/strategische keuzes
●
Tegenstrijdige wensen en behoeftes van de verschillende stakeholders binnen de gemeenschap
van leden, vrijwilligers en donateurs
●
Reputatie WMNL kan worden aangetast door negatieve publiciteit rondom andere chapters,
WMF of Wikipedia
●
Internationale ontwikkelingen WMF, met name veranderingen in internationale geldstromen
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Om de organisatie ‘toekomstbestendig’ te maken streeft Wikimedia Nederland naar verankering en
verbreding. De vereniging wil de komende jaren meer mensen nauwer betrekken bij haar missie en
activiteiten: mensen die nog geen binding hadden met Wikimedia Nederland worden donateur of lid,
leden worden actief binnen de vereniging, lezers van Wikipedia worden bewerkers, instellingen waarmee
Wikimedia Nederland goede contacten heeft worden actieve samenwerkingpartners.
Daarnaast wil de vereniging meer verbindingen tot stand brengen met groepen die momenteel niet of
nauwelijks betrokken zijn – of op de hoogte zijn – van het bestaan van Wikimedia Nederland en haar
taken en missie.
Om meer inzicht te krijgen in wat mensen motiveert om actief te worden en te blijven zal er begin 2013
door bureau Motivaction een onderzoek worden uitgevoerd onder leden, Wikipedia-bewerkers en het
brede publiek. Op basis hiervan hoopt de vereniging meer inzicht te krijgen in hoe zij leden en bewerkers
het beste van dienst kan zijn en hoe zij naamsbekendheid en steun voor haar missie onder het brede
publiek kan vergroten.
Afhankelijkheid van één financier (in het geval van Wikimedia Nederland is dat de Wikimedia
Foundation) houdt automatisch kwetsbaarheid in, zelfs als de financier lid is van dezelfde familie.
Verbreding van de financieringsbasis is een prioriteit van de toekomst.
Om het unieke karakter van Wikimedia als vrijwilligersbeweging te bewaren wil Wikimedia Nederland het
aantal ‘beroepskrachten’ beperkt houden. Een vaste kern van 5 medewerkers wordt voldoende geacht om
de vrijwilligers te ondersteunen en de ontwikkeling van activiteiten te faciliteren. Verdere uitbreiding van
het vaste personeelsbestand wordt voor de komende jaren niet wenselijk of noodzakelijk geacht.
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1.3 WMNL in cijfers 2012 vergeleken met 2011
2012

2011

- totaal baten

€ 170.001

€ 70.255

- aantal leden

165

107

- donaties

172

155

Percentages
Besteed aan doelstelling / totaal baten
2012
2011
92%
425%
Berekening:
2012
2011

Lasten 156.344/Totaal baten 170.001=92%
Lasten 298.244/Totaal baten 70.255=425%

In 2010 heeft Wikimedia Nederland als payment processor meegedaan aan de WMF fundraiser. Er is toen
veel geld opgehaald en weinig uitgegeven. In 2011 heeft Wikimedia Nederland aan het einde van het jaar
niet deelgenomen aan de fundraiser en is gedurende het jaar een grote afdracht gedaan aan de WMF. Als
de jaren 2010 en 2011 bij elkaar opgeteld worden is het percentage besteed aan doelstelling ten opzichte
van totaal baten 74%.
Kosten eigen fondsenwerving / baten uit eigen fondsenwerving
2012
2011
79%
0%
Berekening:
2012
2011

Kosten 8.982/Eigen fondsenwerving 11.387=79%
Kosten 0 = 0%

Het hoge kostenpercentage is een eigenaardigheid van de bepalingen in de Richtlijn 650. Alle kosten
van publiciteit en communicatie dienen volgens de richtlijn toegerekend te worden aan de kosten van
werving eigen fondsen, ook als deze niet direct gericht zijn op fondsenwerving. De baten eigen
fondsenwerving betreffen met name contributies en donaties. De ontvangen grants van de WMF – die
veel hoger zijn dan de baten uit eigen fondsenwerving - zijn aangemerkt als overige baten
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2.

Bestuur, directie en medewerkers

2.1

Bestuur
De bestuursleden van Wikimedia Nederland zijn ieder jaar allemaal herkiesbaar. Op de Algemene
Ledenvergadering van 24 maart 2012 werd het bestuur flink vernieuwd; van de zeven zittende
bestuursleden gingen er maar drie (Paul Becherer, Ziko van Dijk en Cyriel Brusse) over naar het nieuwe
bestuur. De bestuursleden Jane Darnell, Siebrand Mazeland, Maarten Brinkerink en Marco Swart traden af
en werden vervangen door Frans Grijzenhout , Sandra Fauconnier, Ad Huikeshoven en Sarah Morassi.
Eind november 2012 verliet Cyriel Brusse het bestuur.
Bestuursleden kunnen hun kosten declareren via het Declaratiereglement dat voor alle Wikimedia
Nederland vrijwilligers van toepassing is. Er is geen speciale regeling voor vergoeding van kosten van
bestuursleden. Een overzicht van aan bestuursleden uitbetaalde declaraties is opgenomen in de
jaarrekening.

2.1.1 Samenstelling + portefeuilleverdeling bestuur 31 december 2012
Paul Becherer, secretaris
●
Ledenadministratie, Algemene Ledenvergadering, Bestuursvergaderingen, Archief, Rapportage,
Documentatie en procesbeschrijvingen, Notulen, Statuten, Huishoudelijk reglement
Ziko van Dijk, voorzitter
●
Internationale Zaken, Wikmedia Chapters Association, Strategie, Perscontacten, Politiek
Sandra Fauconnier
●
Culturele samenwerking
Frans Grijzenhout
●
Medewerkers (human resources), Onderzoek, CoSyne, WCN Wikimedia Conferentie Nederland
2012, WikiZaterdag
Ad Huikeshoven, penningmeester
●
Financiële administratie, Fondsenwerving, FDC, Declaraties, CBF-keurmerk, Contributie
Sarah Morassi
●
PR en externe communicatie (met uitzondering van hoger onderwijs)
Vacature
●
Contacten met leden en gemeenschap, Wiki Loves Monuments, training, vrijwilligers, financiële
ondersteuning kleine activiteiten (FOKA)

2.1.2 Afgetreden bestuursleden 2012
Maarten Brinkerink - ALV maart 2012
Jane Darnell - ALV maart 2012
Siebrand Mazeland - ALV maart 2012
Marco Swart - ALV maart 2012
Cyriel Brusse - november 2012
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2.1.3 Nevenfuncties bestuursleden
Zittende bestuursleden:
Ziko van Dijk
●
freelance historicus; freelance referent Wikimedia Deutschland
●
fractie assistent D66 Oude IJsselstreek
●
lid Wikimedia Foundation Research Committee; plaatsvervangend raadsvoorzitter Wikimedia
Chapters Association; delegito en fakdelegito Universala Esperanto-Asocio (onbezoldigd)
Paul Becherer
●
Development Scientist, Culgi B.V. Leiden
●
Secretaris Go-klub "De Twee Ogen", Amstelveen (onbezoldigd)
●
Lid kascommissie Nederlandse Go Bond (onbezoldigd)
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)
Sandra Fauconnier
●
Projectleider ARTtube bij Museum Boijmans Van Beuningen
●
Freelance projectmanager en redacteur
Frans Grijzenhout
●
Eigen bedrijfseconomisch adviesbureau Grijz Advies KvK 56050259
Sarah Morassi
●
Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
●
Bestuurslid Rotaract Scheveningen (onbezoldigd, 2011-2012)

Afgetreden bestuursleden:
Maarten Brinkerink
●
Projectmedewerker R&D, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid"
●
Bestuurslid van "Stichting Open Media" (in 2012 opgeheven)
Cyriel Brusse
●
Groepsbegeleider in de gehandicaptenzorg
Jane Darnell
●
Informatiemanager bij Pro Persona in Wolfheze
●
Vrijwilliger Historisch Museum Haarlem
Siebrand Mazeland
●
Product Manager bij Wikimedia Foundation
●
Consultant bij Kitano ICT (eigenaar)
●
Penningmeester Stichting Open Progress (onbezoldigd)
●
Community Manager by translatewiki.net (onbezoldigd)
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Marco Swart
●
Loco-burgemeester Gemeente Deventer
●
Lid Algemeen Bestuur Regioraad Stedendriehoek
●
Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (vanuit de VNG-Overijssel)
●
Lid VNG-platform Ruimtelijk Domein
●
Vice-voorzitter Fysieke Pijler G32
●
Voorzitter Bestuurlijk Beraad Jeugd
●
Voorzitter Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
●
Lid Stuurgroep Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek
●
Lid Bestuurlijk Gebieds Overleg (BGO)
●
Voorzitter Stuurgroep Bestemmingsplannen Buitengebied Salland
●
Lid Ruimte voor de Rivier-IJssel
●
Aandeelhouder namens de gemeente Deventer in: NV Deventer Schouwburg
●
Lid Partijraad VVD (2007 - heden) - geen vergoeding
●
Voorzitter Kabelraden.nl (2003 - heden)
●
Lid Nieuw Deventer Circuit

2.1.4 Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur vergaderde in 2012 acht keer. Daarnaast waren er drie bestuursweekenden die elk gewijd
waren aan een specifiek thema:
●
4 en 5 februari 2012 (Zutphen). Thema : ontwikkeling van visie, missie, strategisch plan voor 2-3
jaar en een strategisch plan voor langere termijn.
●
14 en 15 april (Soesterberg). Thema: kennismakingsbijeenkomst bestuur in nieuwe samenstelling
na de bestuursverkiezingen, gesprekken met kandidaten voor de functie directeur van Wikimedia
Nederland.
●
25 en 26 augustus (Soesterberg). Thema: afronding meerjarenstrategie, jaarplan en
financieringsaanvraag.

2.1.5 Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Mark Wesbeek en Ronald Beelaard.
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2.2 De vereniging
De Vereniging Wikimedia Nederland (KvK
registratie 17189036) is statutair gevestigd in
Eindhoven en houdt kantoor op Mariaplaats 3,
3511 LH Utrecht.
Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de
vereniging is de Algemene Ledenvergadering.
Wikimedia Nederland kent per jaar tenminste
twee ledenvergaderingen, één in het voorjaar, één
in het najaar. In het voorjaar 2012, op 24 maart,
werd het gehele bestuur opnieuw gekozen en
werden de plannen voor het lopende jaar aan de
leden voorgelegd. Op de Algemene
Ledenvergadering van 23 september werden de
Meerjarenstrategie 2013-2015 en het Jaarplan 2013 goedgekeurd. Beide vergadering vonden plaats in
Utrecht.

2.3 Kantoor en directie
Sandra Rientjes begon op 1 mei 2012 haar werk als de eerste
directeur van Wikimedia Nederland. Zij werd benoemd na
een intensief selectieproces waarbij ook een recruiter van de
Wikimedia Foundation als adviseur betrokken was. De
directeur zal sturing geven aan het proces van
professionalisering van Wikimedia Nederland. Dit betreft de
opbouw van een klein team van medewerkers, ontwikkeling
van strategie en jaarplan, fondsenwerving en de
ondersteuning van de vrijwilligers bij het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten.
Salariskosten directeur: € 30.548,Nevenfuncties directeur:
●
vrijwilliger bij de telefonische hulpdienst Sensoor.
●
eigenaar van het bureau Sandra Rientjes, Kennis Management Mediation dat momenteel een
slapend bestaan leidt.
Op 1 oktober kwamen Denise Jansen en Sindy Meijer in dienst. Zij bieden als medewerkers communicatie
en community support de Wikimedia gemeenschap waar nodig ondersteuning bij het organiseren van
evenementen, communicatie, werving van nieuwe leden en vrijwilligers etc.
Omdat geen van de medewerkers een full-time dienstverband heeft komt de bezetting van het kantoor
hiermee op 2,3 fte. In december werd een wervingsprocedure gestart voor een projectleider culturele
samenwerking (0,5 fte). Met een part-time medewerker (0,4 fte) voor administratieve ondersteuning - ook
in 2013 aan te trekken - zal de bezetting van het kantoor dan compleet zijn.
Marjon Bakker die als freeelancer geruime tijd op het kantoor heeft gewerkt, beëindigde in 2012 haar werk
voor Wikimedia Nederland.
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3.

Activiteiten 2012

3.1 Algemeen publiek
Het algemene publiek is gedefinieerd als de gehele groep van mensen die WMNL binnen de Nederlandse
grenzen kan bereiken.

Inleiding
Miljoenen mensen over de hele wereld kennen Wikipedia maar de Wikimedia beweging achter de
bekende vrije encyclopedie en andere wiki-websites voor vrije kennis, is veel minder bekend. Dit geldt
ook voor Wikimedia Nederland. Draagvlak en naamsbekendheid zijn echter essentieel om invulling te
kunnen geven aan de missie, daarom investeren bestuur, vrijwilligers en medewerkers veel tijd en
energie in communicatie met het algemene publiek.
Bestuurslid Sarah Morassi ontwikkelde een communicatiestrategie voor Wikimedia Nederland met
concrete en doordachte acties gericht op het vergroten van de bekendheid en het bereik van de
vereniging.
Social media zijn daarin onontbeerlijk. Wikimedia Nederland werd in 2012 actiever op Facebook en
Twitter. De hashtags #WLM en #WCN12 (Wiki Loves Monuments en Wikimedia Conferentie
Nederland) kwamen regelmatig voorbij. Ook groeide het aantal volgers en vrienden.
Traditionele communicatiemiddelen als folders en brochures blijven belangrijk. De algemene
informatie folders over Wikipedia en Wikimedia Nederland zijn herschreven voor een groot publiek en
in een aantrekkelijke layout gedrukt.
Een toevallige ontmoeting in de trein tussen Sarah Morassi en Tijs van den Brom, student bouwkunde
en getalenteerd illustrator, leidde tot een schitterende advertentie die helaas niet in de prijzen viel bij de
NRC Charity Awards, een jaarlijkse wedstrijd voor de origineelste, mooiste of meest aansprekende
advertentie door een maatschappelijke organisatie. De tekening kreeg wel een prominente plaats in de
nieuwe Wikipedia folder.
Wikimedia Nederland kwam ook voorbij in de media. We brachten acht keer een persbericht uit. Dit
leidde in ieder geval twintig keer tot resultaat in de vorm van kranten- en tijdschrijftartikelen, radiointerviews en items op websites.
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Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen
bekendstaan als een betrouwbare organisatie
bekendstaan als een ondersteunende kracht voor Wikimedia-projecten
verhogen van het publieke bewustzijn over vrije licenties en de Wikimedia beweging





Meetbare resultaten
1

aan het einde van 2012 kan 10% van
de respondenten in een
representatieve steekproef WMNL
identificeren als een organisatie
achter Wikipedia

Onderzoeksbureau Motivaction voert in opdracht van
Wikimedia Nederand een onderzoek uit naar
naamsbekendheid en imago van Wikimedia Nederland
onder het grote publiek. De resultaten hiervan zijn in
februari 2013 te verwachten. Daarom kan geen oordeel
worden gegeven of deze doelstelling is behaald.

2

in 2012 wordt WMNL 25% vaker
genoemd in relevante media dan in
2011

In 2012 werd Wikimedia Nederland tenminste 20 keer
vermeld in de media. In 2011 was dat 70 keer, waarvan
echter 54 meldingen gerelateerd aan het 10-jarig bestaan
van Wikipedia.

3

in 2012 worden standaarden m.b.t.
verslaglegging nageleefd

Wikimedia Nederland heeft in 2012 de CBF- standaarden
voor rapportage en verslaglegging geïmplementeerd.
Daarnaast voldoet WMNL ook aan de rapportage
verplichtingen naar de Wikimedia Foundation.

4

aan het einde van 2012 ziet 80% van
die respondenten die weten wat
Wikimedia Nederland is, de
organisatie als een betrouwbare
organisatie

Zie opmerking onder 1.
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Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Persberichten en perscontacten

In 2012 zijn er 8 persberichten uitgebracht; dit
leidde in ieder geval 20 keer tot melding in de
media.

Heroverwegen communicatie methoden en deze
verbeteren naar gelang de daadwerkelijke behoeften
van geïnteresseerden

Er is een communicatiestrategie voor WMNL
ontwikkeld die dient als basis voor externe
communicatie.
De folders over Wikipedia en Wikimedia
Nederland zijn herschreven en in een nieuwe
lay-out gepubliceerd.
Er is een start gemaakt met de revisie van de
website om die informatiever en toegankelijker
te maken.

Strategische doelen, visie, plannen en doelstellingen
op de website zetten

De volledige inhoud van de Strategie 2013-2015
is op de algemeen toegankelijke verenigingswiki
gepubliceerd. (nl.wikimedia.org)

Ontwikkelen en publiceren van standaarden m.b.t.
verslaglegging

De richtlijnen van het CBF m.b.t. kleine goede
doelen zijn geïmplementeerd als standaard voor
verslaglegging.

Publicatie (op tijd) van een jaarverslag over 2011

Het jaarverslag 2011 is op 21 augustus 2012
gepubliceerd op de verenigingswiki en later ook
in druk verschenen. Dit is binnen de richtlijnen
van het CBF.
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3.2 Donateurs
De doelgroep 'donateurs' is gedefinieerd als alle personen en organisaties die hebben gedoneerd aan
Wikimedia/Wikipedia en die gevestigd zijn in Nederland, of die specifiek donaties hebben gedaan aan de
Vereniging Wikimedia Nederland.
Algemeen
Anders dan in andere jaren was er in 2012 geen grote, door de Wikimedia Foundation gecoördineerde
fondsenwerfactie via de Nederlandstalige Wikipedia. De Foundation besloot uit logistieke redenen om
deze uit te stellen tot april 2013. Wel ontving Wikimedia Nederland gedurende het hele jaar rechtstreeks
donaties van particulieren.
Totaal ontvangen donaties:
2012 € 6.437
2011 € 5.798
In december heeft iedereen die in de loop van het jaar een donatie had gedaan aan Wikimedia
Nederland een speciale nieuwsbrief ontvangen. Daarin stond een overzicht van alle activiteiten die we mede dankzij de steun van de donateurs - hebben kunnen uitvoeren. In de weken na het versturen van
die brief ontvingen we 22 ‘herhaal’ -donaties en werden vijf donateurs lid.
In 2012 hebben we er hard aan gewerkt om te zorgen dat we als ‘goed doel’ aantrekkelijk zijn en blijven
voor donateurs. Centraal staat hierbij de aanvraag van het Certificaat voor kleine goede doelen van het
CBF. Dit certificaat geeft donateurs de garantie dat er op een verantwoorde en efficiënte manier met
hun geld wordt omgegaan. Inmiddels voldoen we voor 90% aan de voorwaarden die aan die certificaat
worden gesteld. In 2013 gaan we het formeel aanvragen.
Het nieuw opgerichte kantoor zal een belangrijke rol spelen bij het verwerven en administreren van
donaties - en het onderhouden van contacten met donateurs. Om dat te ondersteunen zijn we bezig
met het invoeren van een relatiemanagement systeem. De keuze is gevallen op het open source systeem
CiviCRM dat ook al bij andere Wikimedia-verenigingen in gebruik is.
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Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen
betrouwbaarheid van de organisatie
transparantie van verslaglegging
behoud van donateurs





Meetbare resultaten
De standaarden m.b.t. verslaglegging
worden nageleefd

De richtlijnen van het CBF m.b.t. kleine goede
doelen zijn geïmplementeerd als standaard voor
verslaglegging.

2

Uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan
is meetbaar en wordt op zeker 90% van de
verwachte doelen uitgevoerd

Zoals uit dit jaarverslag blijkt, zijn zeker voor 90%
van de doelen de geplande activiteiten uitgevoerd.

3

Eind 2012 zijn die voorwaarden voor het
CBF-keurmerk vervuld die relevant zijn
voor het succes van de vereniging als
organisatie

De voorwaarden zijn voor 90% vervuld.

4

In 2012 zijn er 1000 herhaalde donaties
geweest

De jaarlijkse Wikimedia fundraiser (gepland voor
november 2012) is door de Wikimedia Foundation
uitgesteld tot april 2013 zodat hierover geen
uitspraak te doen is.

5

Eind 2012 geeft 10% van de donateurs in
Vraag is meegenomen in het Motivaction
een representatieve steekproef aan dat ze
onderzoek dat begin 2013 wordt uitgevoerd.
het volgende jaar zeker weer zullen doneren

6

Eind 2012 geeft 50% van de ondervraagden Vraag is meegenomen in het Motivaction
in een representatieve steekproef aan dat
onderzoek dat begin 2013 wordt uitgevoerd.
WMNL een goed doel is dat het waard is
om eraan te doneren

1
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Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Onderzoek de voorwaarden voor CBF-keurmerk/certificatie; evalueer tekortkomingen en bepaal
welke tekortkomingen zullen worden gerepareerd
en hoe

Het besluit is genomen om het CBF certificaat
kleine goede doelen aan te vragen. Richtlijnen
voor rapportage, verslaglegging, bestuur en
administratieve organisaties overgenomen en
gestart met implementatie binnen WMNL.

Schep online-methoden om periodieke donaties te
doen:

De activiteiten rondom het faciliteren van de
donaties zijn in 2012 niet uitgevoerd. Deze acties
zijn uitgesteld tot 2013 omdat het kantoor dan een
goede infrastructuur zal hebben ontwikkeld voor
het verwerken van donaties, waaronder een relatie
managementsysteem.

Uitleg over geagendeerde/herhaalde opdrachten bij zie hierboven
de eigenbank
Opzetten doorlopende machtiging

zie hierboven

Opzetten van een formele route om periodiek te
schenken via notariële akte voor
belastingaftrekbaarheid

zie hierboven. Overigens is er in 2012 al wel één
keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Opstellen, testen, sturen van oproep om via
zie hierboven
doorlopende machtiging of periodieke overboeking
te doneren
Communicatie met donateurs over resultaten en
plannen

Donateurs zijn in december 2012 via een speciale
nieuwsbrief geïnformeerd. Dit leidde tot vijf
nieuwe leden en 22 donaties.

Onderzoek naar online 'goededoelenvergelijkers' en In 2012 zijn diverse goede doelen vergelijk sites
als die relevant zijn, verstrekken van informatie en vergeleken. Wikimedia Nederland is daarop
rapportage daaraan
vermeld op Kennisbank Filantropie en de
gegevens zijn bijgewerkt.
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3.3 Gemeenschap en leden
De doelgroep 'gemeenschap' omvat de groep van bijdragers aan de Nederlandstalige Wikipedia en in
bredere context alle bijdragers aan Wikimedia-zusterprojecten binnen Nederland. De doelgroep 'leden'
verwijst naar leden van de Vereniging Wikimedia Nederland (die ook worden gezien als deel van de
'gemeenschap').

Algemeen
Het ondersteunen van de gemeenschap van de vrijwilligers rondom Wikipedia en de andere Wikimedia
projecten is de kerntaak van Wikimedia Nederland. Ook in 2012 ontwikkelden de leden en vrijwilligers
weer een indrukwekkend spectrum aan activiteiten dat bijdroeg aan de missie: vrije kennis bijeen brengen
en verspreiden.
Teylers Challenge
In samenwerking met het Haarlemse Teylers Museum organiseerden we een schrijfwedstrijd. In iedere
taalversie van Wikipedia konden bewerkers meedoen door het schrijven van artikelen over het Teylers
Museum en hun collectie. Teylers stelde hierbij digitale informatie, afbeeldingen en de kennis van zijn
medewerkers ter beschikking.
Dankzij deze samenwerking telt Wikipedia nu meer dan 600 artikelen in 13 talen over de collecties van het
museum en over de wetenschappers en kunstenaars die er werkten. Het was de eerste keer dat Wikimedia
Nederland op deze manier met een museum heeft samengewerkt. Deelnemers kwamen uit o.a. Spanje,
Rusland, Hongarije en Italië. De Engelstalige Wikipedia is uitgebreid met 100 nieuwe artikelen, de
Nederlandstalige met 39. Opvallend zijn daarnaast de grote uitbreiding van de Catalaanse en Hongaarse
Wikipedia (respectievelijk 94 en 32 nieuwe artikelen) en de bijdragen in het Fries en Esperanto.
Op zaterdag 16 juni vond in Teylers Museum de prijsuitreiking plaats. De Challenge is gewonnen door de
Nederlandse Wikipediaan Lodewijk Gelauff, de tweede prijs ging naar een Catalaanse deelnemer. Ook een
Hongaarse Wikipediaan en een gepensioneerde Nederlandse mineraloog vielen in de prijzen.

Nieuwjaarsborrel in Teylers Museum

Wikizaterdag de kerst wiki-zaterdag

Wikimedia Nederland Conferentie
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Wiki Loves Monuments
In 2010 was de eerste editie van de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments in
Nederland een groot succes en wordt sindsdien in de maand september jaarlijks
georganiseerd - ook buiten Nederland (meer informatie over Wiki Loves
Monuments International is te vinden in hoofdstuk 2.4. De wedstrijd is een
manier om mensen te betrekken bij Wikipedia en vooral om ze te stimuleren zelf
een bijdrage te leveren. De opdracht is simpel: maak foto’s van
Rijksmonumenten en plaats deze op Wikimedia Commons. Veel deelnemers
hebben ontdekt dat het delen van foto’s een makkelijke manier is om Wikipedia te helpen. Het is gebleken
dat een aantal deelnemers na de wedstrijd foto’s blijft insturen.
De steden Gouda en Utrecht stonden bijzonder in de schijnwerpers. Op Open Monumenten Dag (8
september) was er Wiki Takes Gouda om mensen te motiveren foto’s te maken van Goudse monumenten
en deze te uploaden naar Wikimedia Commons. Bij wijze van proef konden in Gouda ook gemeentelijke
worden gefotografeerd. Op 23 september was er Wiki Takes Utrecht.
Dit jaar zijn er 7.400 foto’s van monumenten geüpload.. Winnaar van de Nederlandse fotowedstrijd was
Frederik Balhuizen met een hele fraaie foto van de Oostelijke brug van de Hortusvijver in Amsterdam.
Wikimedia Conferentie Nederland
De zesde Wikimedia Conferentie Nederland werd gehouden op 9 november 2012. Het thema was dit jaar
Wikipedia en het onderwijs, maar zoals gebruikelijk waren er ook presentaties over techniek en
ontwikkelingen in de wereld van vrije kennis en wiki-gebruik. We kijken terug op een zeer geslaagde
conferentie met ruim 130 bezoekers (waarvan er zo’n dertig voor het eerst een Wikimedia Nederland
event bezochten), interessante sprekers én Lydia Pintscher en Jimmy Wales als keynote speakers.
Net als eerdere jaren werd de WCN weer georganiseerd in (en met steun van) Meeting Plaza Utrecht.
Bezoekers van het naastgelegen Seats to Meet kregen de kans om aan te schuiven voor de presentatie van
Wikipedia-oprichter Jimmy Wales. De organisatie van de conferentie was dit jaar in handen van Vadim
Zaytsev en Frans Grijzenhout. Voor het net in dienst getreden kantoorpersoneel van Wikimedia
Nederland was de conferentie ook een vuurdoop. Goodiebags moesten gevuld, programmaboekjes
gedrukt, stroopwafels besteld worden en drie nietsvermoedende WMF programmeurs die op kantoor te
gast waren werden gerekruteerd om alle materialen naar Meeting Plaza te brengen. Een evaluatie onder de
bezoekers liet zien dat men zeer tevreden was met het programma, de kwaliteit van de sprekers en de
sfeer.
Hackathon 2012
De dag na de Wikimedia Nederland Conferentie gingen 21
deelnemers uit binnen- en buitenland tijdens de Wikimedia
Nederland Hackathon 2012 aan de slag op het kantoor van
Kennisland in Amsterdam met een aantal uiteenlopende
onderwerpen. Met aan het eind van de dag niet alleen pizza
voor iedereen, maar ook twee volledig afgeronde projecten
en een hoop leerzame ervaringen. De Hackathon was
georganiseerd door Maarten Dammers en Hay Kranen.
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Wiki-Zaterdagen
Het hele jaar (met uitzondering van de zomervakantie) was er om de twee weken op zaterdag 'open huis'
op het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht. Het kantoor is dan van 12:00 tot 18:00 open voor
vrijwilligers en medewerkers. Werkgroepen kunnen op wiki-zaterdagen bij elkaar komen voor overleg,
wikipedianen kunnen gezamenlijk aan artikelen werken en verder is het gewoon een leuke gelegenheid om
elkaar eens te ontmoeten. Van tijd tot tijd zijn er op Wikizaterdagen ook presentaties over bepaalde
onderwerpen, b.v. de meerjaren strategie of het project CoSyne. In totaal kwamen er 120 bezoekers op de
Wiki-zaterdagen in 2012. De laatste Wikizaterdag op 22 december was tegelijkertijd inwijding van het
opnieuw ingerichte kantoor én kerstborrel.
En verder...
De Wikimedia Nederland nieuwjaarsborrel in het Teylersmuseum op 21 januari werd bezocht door zo’n
135 mensen.
Wikimedia-lid Hay Kranen gaf vrijwilligers in Gouda een eendaagse training in het schrijven voor en
bewerken van Wikipedia. Een aantal deelnemers schreef hun eerste Wikipedia-artikelen over de
geschiedenis van Gouda. Dit was zo succesvol dat Wikimedia Nederland in 2013 meer van dit soort
cursussen gaat organiseren.
Wikimedia Nederland heeft foto- en filmapparatuur aangeschaft die aan vrijwilligers in bruikleen
gegeven kan worden zodat zij hoge kwaliteit beeldmateriaal kunnen maken. Eén van onze actieve
vrijwilligers heeft met deze apparatuur op TEDx Amsterdam voor Wikimedia Commons al portretfoto’s
gemaakt van bekende en minder bekende sprekers.
Reis- en verblijfskosten van vrijwilligers werden vergoed, zodat ze konden deelnemen aan belangrijke
conferenties en workshop. Meer informatie hierover in het hoofdstuk ‘Internationaal.’
Wikimedia Nederland heeft financiële steun gegeven aan de productie van een brochure over de
Nedersaksische Wikipedia.
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Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen




activeren en ondersteunen van vrijwilligers
toename in ledenaantal
activeren van bestaande leden

Meetbare resultaten
Vergroten van participatie in
verenigingsactiviteiten met 20%

Van de 130 deelnemers aan de conferentie waren er
ca 27 voor het eerst bij een WMNL event = 20%
In 2012 waren er 120 bezoekers op 20 Wikizaterdagen. Dit is een stijging van 17% in de
deelname ten opzichte van 2011 (41 bezoekers op 8
zaterdagen)

Aan het einde van 2012 heeft 70% van de
bijdragers aan online Wikimediaprojecten in
Nederland in een representatieve steekproef een
gunstig beeld van de Vereniging Wikimedia
Nederland

Deze vraag is meegenomen in het Motivaction
onderzoek dat begin 2013 wordt uitgevoerd.

Verhogen van ledenaantal onder
Wikimediagemeenschap met 20%

In 2012 is het ledental gestegen van 107 naar 165;
dit is een stijging van 54%.

Uitvoeren van in ieder geval twee grotere
evenementen die op Wikimedianen en het
algemene publiek zijn gericht

In 2012 zijn de volgende grote evenementen
uitgevoerd:
Wikimedia Conferentie Nederland, Hackathon, Wiki
Loves Monuments, Teylers Challenge.

Puzzelfoto
De puzzelfoto’s van Wikimedia vrijwilligers zijn gemaakt door fotografe Lucy Lambriex. Lucy had in mei 2012 een
wedstrijd uitgeschreven waarbij een dag van haar fotografie-diensten te winnen was. Deelnemers moesten tips
geven om haar nieuwe website te verbeteren én een originele beschrijving waarom de deelnemer vond dat juist
hij/zij de wedstrijd moest winnen. Wikimedia vond ze het interessantst, vooral omdat het ging om een groot aantal
samenwerkende vrijwilligers.
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Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Wikimedia Conferentie Nederland of
gelijksoortige evenementen, gericht op
Wikimedianen en andere geinteresseerden

Wikmedia Conferentie Nederland 9 november 2012
Teylers Challenge - schrijfwedstrijd januari - mei
2012
Editor training Gouda 16 februari 2012
Hackathon - 10 november 2012

Kleinschalige gemeenschapsactiviteiten
(WikiZaterdag, Wikimeets, 'Wiki takes ...)

Wiki takes Gouda en Wiki Takes Utrecht.
20 Wikizaterdagen
Nieuwjaarsborrel
Uitleen camera

Evalueren en verbeteren
ledenaanmeldingsproces (online en papier)

Aanmeldbon opgenomen in nieuwe
publieksfolders. Online aanmelding wordt
verbeterd in de nieuwe website (2013)

Overwegen gebruik bestaande donateurslijsten
voor participatie en lidmaatschap

Donateurslijst gebruikt voor uitzenden
donateursnieuwsbrief.

Definiëren van doelen van de twee typen leden
en de beste inzet daarvan voor de organisatie

De statuten kennen ‘leden’ en ‘donateurs’. Binnen
de vereniging actieve vrijwilligers zijn allemaal lid
van de vereniging. WMNL ontvangt donaties. Het
bestuur heeft in 2012 geen aanleiding gezien om
doelen te stellen voor donateurs of rechten of
plichten van donateurs nader te bezien.

Wiki Loves Monuments NL 2012

Net als voorgaande jaren is er een fotojacht
uitgevoerd. Er zijn 7.400 foto’s geüpload van Rijksen gemeentemonumenten.

Artikelen/how-to's plaatsen in relevante
onderwerpgebonden 'traditionele media' om
meer participatie te genereren, in het bijzonder
van groepen die nu ondervertegenwoordigd
zijn.+

In verband met capaciteitsgebrek is deze activiteit
niet uitgevoerd. Ze is opgenomen in het jaarplan
2013, met specifieke aandacht voor het
overbruggen van de gender gap.

Herziening budget voor kleine activiteiten

In 2012 is een nieuw reglement voor de besteding
van het budget kleine activiteiten opgesteld. Dit
gaat in per 1 januari 2013.

Overwegen/doorontwikkelen van extra
Uitgesteld tot 2013
'adviserende'/'specialistische' vrijwilligersposities,
of adviesraad
Budget voor nader te specificeren
programma's/activiteiten

Ondersteuning Wikimedia Chapters Conference (€
5.000). Deelname door bestuurslid aan GlamCamp
Londen.
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3.4 Internationaal
De doelgroep 'internationaal' omvat andere landelijke verenigingen ('chapters') van Wikimedia, en de
Wikimedia Foundation
Algemeen
Wikimedia Nederland is onderdeel van een wereldwijde beweging waarbinnen landsgrenzen niet altijd
even belangrijk zijn. We praten en denken mee over ontwikkelingen binnen de Wikimedia beweging, we
ontwikkelen activiteiten met partners van over de hele wereld en we hebben frequent contact met onze
Wikimedia buren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België.

Wiki Loves Monuments International
In september 2012 werd de internationale fotowedstrijd voor de derde keer gehouden, nu in 35 landen
wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten, Argentinië, Zuid-Afrika en India. Wikimedia Nederland
organiseerde formeel de internationale finale van de wedstrijd, en ondersteunde via het internationaal
team de coördinatie van de nationale voorrondes in 35 landen In totaal dongen 350.000 foto’s, gemaakt
door meer dan 15.000 fotografen uit 33 landen, mee naar de prijzen. De prijs voor de beste foto ging dit
jaar naar een inzending uit India. Een oer-Hollandse foto van de molens bij Kinderdijk (overigens
gemaakt door een Spaanse fotograaf) hoorde ook bij de bekroonde internationale foto’s.
Overigens viel Wik Loves Monuments International in 2012 zelf ook in de prijzen. De editie 2011 van de
internationale fotowedstrijd kreeg officiële erkenning gekregen van Guinness World Records als de
grootste fotowedstrijd ter wereld. Ruim 5.000 deelnemers maakten in 2011 168.208 foto’s van
monumenten voor gebruik in Wikipedia. (Dit record is door editie 2012 alweer gebroken). Ook kreeg
Wiki Loves Monuments een eervolle vermelding van de Jury bij de EU-prijs voor cultureel erfgoed /
Europa Nostra Awards. Wiki Loves Monuments heeft een bijzondere vermelding gekregen in de
categorie "Onderwijs, opleiding en bewustmaking".

Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Noodkapel in Heiloo

De molens van Kinderdijk

Ruins of a manor complex in Komorniki
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Europeana GLAM-Wiki mass upload tool
Wikimedia Nederland, UK en Frankrijk werken samen met Europeana aan een ‘tool’ voor het uploaden
van grote collecties beeldmateriaal. Wikimedia Nederland heeft een financiële bijdrage gegeven aan het
project en is in de persoon van Maarten Brinkerink vertegenwoordigd in de stuurgroep. Uiteindelijk doel
is om het makkelijker te maken om beeldcollecties die door musea en archieven zijn vrijgegeven toe te
voegen aan Wikimedia Commons.
Translation rallies
Wikimedia Nederlande heeft translation rallies op translatewiki.net ondersteund door geld voor prijzen ter
beschiikking te stellen. De prijzen gaan naar alle gebruikers die 500 of meer vertalingen hebben
bijgedragen aan Wikimedia mobiele applicaties, offline applicaties, Pywikipediabot, Toolserver tools,
MediaWiki core en MediaWiki extensions.
CoSyne
Wikimedia Nederland is een partner in het door de EU gefinancierde internationale technologieproject
COSYNE. Doel van CoSyne is het ontwikkelen van een tool voor synchronisatie en vertaling van Wiki’s.
In meer begrijpelijke taal: software die bijvoorbeeld een artikel in de Nederlandstalige Wikipedia
inhoudelijk kan vergelijken met een artikel over hetzelfde onderwerp in de Engelstalige Wikipedia,
verschillen kan vaststellen en tegelijk voorstellen kan doen voor vertaling (www.cosyne.eu). Nederlandse
Wikipedia bewerkers droegen in 2012 bij aan de ontwikkeling van CoSyne door software te testen en
commentaar te leveren op demo's. Ook tijdens de Wikimedia Nederland Conferentie in november kreeg
CoSyne aandacht: projectleider Amit Bronner gaf een presentatie, waarop Wikipedia oprichter Jimmy
Wales CoSyne in zijn key-note speech 'a cool project' noemde en een voorbeeld van goede innovatie. De
uitdaging zal nu zijn om de resultaten van het wetenschappelijke project CoSyne on te zetten in een
praktisch bruikbaar instrument voor Wikipedia-bewerkers. Daarover zijn we in overleg met de Wikimedia
Foundation.
Ontwikkeling Wikimedia Chapters Association
De landelijke Wikimedia-verenigingen, zoals Wikimedia Nederland, willen een internationale vereniging
oprichten. Deze "Wikimedia Chapters Association" wil onder meer de gezamenlijke belangen van de
landelijke chapters kunnen vertegenwoordigen tegenover de Wikimedia Foundation. Bovendien moet de
Association de "chapters" (de landelijke verenigingen) in hun ontwikkeling ondersteunen. Wikimedia
Nederland voorzitter Ziko van Dijk is zeer actief betrokken bij de ontwikkeling van de Chapters
Association.
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Contact met Wikimedia verenigingen in de buurlanden
Wikimedia Nederland heeft een goede band met de buren. De medewerkers van Wikimedia UK en
Wikimedia Deutschland waren altijd bereid om goede raad en steun te geven bij het opstarten van ons
kantoor. Elke zes weken is er telefonisch overleg tussen de directeuren van verschillende verenigingen
(inmiddels schuiven ook Wikimedia Zwitserland en Oostenrijk daarbij aan) om lopende zaken door te
spreken. Wikimedia Nederland staat Belgische Wikimedianen met raad en daad terzijde bij hun streven
om een Wikimedia België op te richten.
Deelname aan bijeenkomsten in het buitenland
In 2012 was Wikimedia Nederland door leden, bestuurders en medewerkers vertegenwoordigd op een
aantal internationale bijeenkomsten:
Wikimedia Finance
Meeting

17-19 februari

Parijs

Paul Becherer, Siebrand Mazeland

Wikimedia Conference

30 maart - 1
april

Berlijn

Paul Becherer, Maarten Dammers,
Ziko van Dijk

Museum Next Conference

23-25 mei

Barcelona

Maarten Dammers

Berlin Hackathon

1-3 juni

Berlijn

Maarten Dammers, Hay Kranen

Wikimania + hackathon

10-15 juli

Washington

Cyriel Brusse, Maarten Dammers,
Ziko van Dijk, Lodewijk Gelauff,
Sandra Rientjes

GlamCamp

15-16
september

Londen

Sandra Fauconnier

CoSyne project meering

4-5 oktober

Berlijn

Frans Grijzenhout

.
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Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen



participeren in activiteiten
het voortouw nemen in innovatieve projecten

Meetbare resultaten
Deelnemen in alle relevante internationale
Wikimedia-activiteiten

Deelname aan Finance Meeting 17-19/2,
Wikimedia Conference 30/3 - 1/4, Hackathon 13/6, Wikimania 10-15/7, Glam Camp 15-16/9

Vervullen van alle verplichtingen van WMNL
Deelname aan managementgroup bijeenkomsten
binnen het CoSyne-project (een project in het 7th Amsterdam 25/5 + Berlijn 4-5/10;
Framework Programme van de Europese Commissie) testbijeenkomst 21/5, demo 15/9, Cosyne
presentatie tijdens Wikimedia Conferentie
Nederland 9/11. Tijdige indiening van
rapportages en payment request.
Het voortouw nemen in één internationaal
gemeenschaps- en publieksproject

Wikimedia Nederland Hackathon

Wiki Loves Monuments - coördinerende rol in
international steering committee.

Wikipedia trainining op kantoor

Wikimedia Nederland Conferentie
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Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Afgevaardigden naar Chapters Conference /
Fundraising Summit

Twee deelnemers namens WMNL bij Finance
Meeting 17-19/2, Chapters meeting 30/3 - 1/4,

Afgevaardigden (bestuur of andere vrijwilligers) naar Vijf deelnemers namens WMNL bij Wikimania,
Wikimania.
10-15/7
Internationaal reisbudget voor vrijwilligers

De volgende vrijwilligers hebben reizen
gemaakt::
Maarten Dammers – Wikimedia Conference,
Berlijn 30/3-1/4, Museum Next - Barcelona 2325/5, International Hackathon - Berlijn 1-3/6
Hay Kranen - International Hackathon - Berlijn
1-3/6

Wiki Loves Monuments International

350.000 foto’s van monumenten geüpload naar
Wikimedia Commons, gemaakt door meer dan
15.000 fotografen uit 33 landen

Ondersteuning Translation Rallies

WMNL heeft Translation Rallies op
translatewiki.net ondersteund door prijzen ter
beschilkking te stellen voor gebruikers die meer
dan 500 nieuwe vertalingen hebben bijgedragen .

Uitvoering softwaretesten voor het CoSyne-project.
Voortgangsrapportage, publiciteit rond project en
resultaten

Participatie in Cosyne Testbijeenkomst 21 mei,
Input en dissemination van resultaten tijdens
Wikimania 10 - 15 juli,
Demo tijdens WikiZaterdag 15 september,
Presentatie tijdens Wikimedia Conferentie
Nederland 9 november.
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3.5 Contacten en samenwerking met instellingen
De doelgroep "instellingen" bestaat uit grotere instellingen waar Wikimedia Nederland mee samenwerkt
en/of die grotere projecten van en met Wikimedia Nederland ondersteunen
Algemeen
Wikimedia Nederland is inmiddels een gerespecteerde partner voor Nederlandse musea, archieven en
bibliotheken. Deze bewaarders van het culturele erfgoed zien de Wikimedia-projecten als een fantastische
mogelijkheid om hun collecties te delen met een veel groter publiek dan ze normaal ooit zouden kunnen
bereiken. In 2012 kregen we zoveel verzoeken tot samenwerking dat het voor bestuurslid Sandra
Fauconnier en de zeer actieve vrijwilligers van de werkgroep culturele samenwerking nauwelijks meer was
bij te houden. Vandaar dat is besloten om het kantoorteam uit te breiden met een projectleider culturele
samenwerking die begin 2013 zal starten.
●

Het Rijksmuseum is zeer geïnteresseerd om met Wikimedia Nederland samen te werken. Na
eerste verkennende contacten was er op 22 november een brainstormsessie om verschillende
concrete samenwerkingsmogelijkheden in kaart te brengen. Begin 2013 wordt hier vervolg
aangegeven.

●

Met het Tropenmuseum en het Museum van de Universiteit van Amsterdam praten we over
een Wikipedian in Residence. Inhoudelijk focus zou liggen bij het toegankelijker maken van
informatie over ontdekkingsreizen.

●

Ook de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief namen contact op en willen graag
nauwer samenwerken met Wikimedia Nederland.

●

Met Europeana Fashion en het Centraal Museum (Utrecht) gaan we in 2013 een edit-a-thon
organiseren over het thema mode. Een prima manier om meer vrouwen te mobiliseren voor
Wikipedia.

Ook andere organisaties die actief zijn in het veld van cultuur en erfgoed wisten Wikimedia Nederland te
vinden. De Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands zocht contact om hun uitvoerige
woordenboek te integreren in Wiktionary. Met het Comité 4 en 5 mei ontwikkelen we een proefproject
om te kijken of het mogelijk is om van alle oorlogsmonumenten beeldmateriaal beschikbaar te hebben op
Wikimedia Commons.
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Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen
het verbinden van de Wikimediagemeenschap met instellingen en hun
gemeenschappen
geven van terugkoppeling aan instellingen




Meetbare resultaten
●

Eind 2012 zal de top-20 van
cultureelerfgoedinstellingen in Nederland
zijn gecontacteerd door WMNL en ten
minste drie van hen zullen gezamenlijke
activiteiten met ons ontplooien

WMNL heeft lopende samenwerking met
Teylersmuseum, en is in overleg met
Rijksmuseum, Tropenmuseum, Nationaal Archief
en Koninklijke Bibliotheek

●

Alle contactverzoeken van
cultureelerfgoedinstellingen zullen tijdig
en passend worden afgehandeld

Lopend beleid, resulteert in bovengenoemde
samenwerkingen.

●

Eind 2012 zal Wikimedia Commons
afbeeldingen bevatten van ten minste
tweederde van alle rijksmonumenten in
Nederland

Januari 2013 zijn er afbeeldingen van 76% van alle
rijksmonumenten beschikbaar op Wikimedia
Commons

Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Produceren van materialen, presentatie en gids over Uitgesteld tot begin 2013/start projectleider
hoe samenwerkingen met instellingen kunnen
culturele samenwerking . Onderdeel jaarplan 2013
werken
Werven en opleiden van vrijwilligers die in contact Uitgesteld tot 2013/ start projectleider culturele
kunnen treden met culturele instellingen en cultureel samenwerking. Onderdeel jaarplan 2013
erfgoedinstellingen
Reageren op contactverzoeken

Rijksmuseum, Nationaal Archief/KB,
TropenMuseum, St. Hebreeeuwse en Jiddisje
Woorden in Nederlandse taal, Nationaal Comité 4
en 5 mei.

Ontwikkeling van statistische en andere tools om
daadwerkelijk gebruik van vrijgegeven content te
meten

Participatie in Europeana GLAM Wiki tool
project (€ 40.000)
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3.6 Intern
Het focusgebied "Intern" omvat de organisatie en het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland
Algemeen
In 2012 is er veel veranderd in de organisatie en het bestuur van vereniging Wikimedia Nederland. Er
traden vier bestuursleden af waarvoor gelukkig enthousiaste, gemotiveerde en deskundige vervangers
konden worden gevonden. (zie voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur hoofdstuk
1.)
Al in 2011 was de Algemene Ledenvergadering van WMNL akkoord gegaan met het voorstel om de
organisatie te professionaliseren, d.w.z. een klein team van beroepskrachten in dienst te nemen die
ondersteuning zou bieden aan de vrijwilligers en het bestuur. Aan dit voornemen is nu uitvoering
gegeven door de benoeming van Sandra Rientjes als directeur, en Denise Jansen en Sindy Meijer als
medewerkers communicatie en community support.
Bestuur en ‘staf’ hebben in 2012 veel tijd en energie geïnvesteerd in het leggen van een solide
organisatorische basis voor Wikimedia Nederland. De ontwikkeling van de Strategie 2013-2015 en het
Jaarplan 2013, de indiening van de financieringsaanvraag bij de Wikimedia Foundation, het opzetten
van een administratieve organisatie die voldoet aan de eisen van Certificaat Kleine Goede Doelen van
het CBF en het in kaart brengen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden waren grote stappen op
weg naar een efficiënte en transparante organisatie. In hoofdstuk 1 is hierover meer te lezen.

Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen




aanwerven personeel
vergroten slagkracht
verbetering van processen

Meetbare resultaten
In dienst nemen en houden van directeur

Directeur in dienst sinds 1/5 2012

Eind maart zal een 'bestuurshandleiding' gereed
zijn die de overdracht tussen besturen zal
verbeteren

De bestuurshandleiding bestaat uit een aantal
documenten die inmiddels zijn geplaatst op de
bestuurswiki.

Eind 2012 zal het bestuur van de vereniging al
haar verantwoordelijkheden efficiënt vervullen

In september is het document Taken en
bevoegdheden bestuur en directie WMNL
vastgesteld.
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Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Bepalen van specifieke verantwoordelijkheden van
het bestuur en vaardigheden en kwalificaties die
nodig zijn. Verbeteren van het palet aan
vaardigheden binnen het bestuur door verbetering
van kennis en vaardigheden van bestuursleden
en/of beter werven. Evalueren en verbeteren van
het besluitvormingsproces binnen het bestuur

Overzicht van taken en bevoegdheden bestuur
vastgesteld door bestuur 13/9 2012.

Werving bestuursleden

4 nieuwe bestuursleden gekozen ALV maart 2012

Training (bestuursleden en specifieke vrijwilligers)

Voorbereiding voor capacity building bestuur
tijdens bestuursweekend 6/7 april 2013: selecteren
trainer, formuleren trainingsbehoefte

Aannemen en behouden van directeur

Directeur benoemd 1/5 2012
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3.7 Enquêtes en onderzoeken
Het focusgebied "Enquêtes en onderzoeken' is een containerbegrip voor onze behoefte om gegevens te
verzamelen teneinde onze prestaties te meten.
Algemeen
Om het effect van activiteiten te meten - zeker als het gaat om activiteiten gericht op vergroten van de
naamsbekendheid en verstevigen van de reputatie - is onderzoek essentieel. Wikimedia Nederland
startte 2012 met ambitieuze plannen voor onderzoeken en enquêtes. In de loop van het jaar werd
duidelijk dat het geven van onderzoeksopdrachten pas zin heeft als je als organisatie zelf duidelijkheid
hebt over concrete doelen en te bereiken doelgroepen. Die duidelijkheid kwam er pas na de
goedkeuring van de Strategie 2013-2015 in september.
Het bestuur besloot daarom het opstarten van een onderzoeksprogramma uit te stellen tot begin 2013.
Wel werd al een opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Motivaction voor een survey onder leden,
bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia en het brede publiek. Met input van leden heeft
Motivaction een vragenlijst ontwikkeld die wordt in januari 2013 opengesteld voor leden en bewerkers
van de Nederlandstalige Wikipedia.
Studenten van Nijenrode Business School voerden in het kader van hun opleiding wel een onderzoek
uit onder scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek gaf een indicatie van
bereidheid om de Wikimedia-beweging te steunen en actief bij te dragen aan Wikipedia.

Rapportage over uitvoering jaarplan 2012
Doelen
dataverwerving voor het meten van de huidige positie en de resultaten in 2012



Meetbare resultaten
●

Gegevens ten behoeve van de meting van
resultaten

Gegevensverzameling uitgesteld tot januari 2013,

Activiteiten gepland in programma 2012

Uitgevoerd

Enquête onder het algemene publiek

Motivaction onderzoek naar alle drie groepen.
Vragenlijst ontwikkeld. Voorbereiding opgestart
voor uitvoering januari 2013.

Enquête onder lezers

Motivaction voert onderzoek uit onder eigen
focusgroep naar waardering Wikipedia door
gebruikers.

Enquête onder Wikimedia-gemeenschap

Vragenlijsten voor leden en /of Wikipedia
bewerkers ontwikkeld. Uitvoering januari 2013.
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4.

Jaarrekening Vereniging Wikimedia Nederland

4.1

Grondslagen waardering
4.1.1 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.

4.1.2 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.
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4.2 Balans
Na bestemming resultaat
31-dec-12

31-dec-11

31-dec-10

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

4.366

4.562

4.150

213.481

Totaal

2.509

251.855

522.119

222.409

256.004

524.628

222.409

256.004

524.628

PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves
- fondsen
- bestemmingsfonds(en)

0
0
0
186.052

153.687
153.687

206.729

7.457

90.624

304.448

193.509

244.312

511.177

28.900

11.693

13.451

222.409

256.004

524.628

Voorzieningen

0

Langlopende schulden

0

Kortlopende schulden
Totaal

206.729

186.052
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4.2.1 Toelichting op de balans
Toelichting op de activa
Materiële vaste activa
Wikimedia Nederland professionaliseert in rap tempo. Voor de kantoorruimte in Utrecht zijn meubels
aangeschaft en ICT hardware. Items met een individuele waarde boven de 450 euro zijn geactiveerd op de
balans onder materiële vaste activa.
Tot en met 2011 heeft Wikimedia Nederland geen aanschaffingen geactiveerd op de balans. In 2012 is het
kantoor van Wikimedia Nederland na de komst van de directeur per 1 mei en twee medewerkers per 1
oktober verder ingericht.
Het minimumbedrag voor activeren is 450 euro per stuk.
De aanschaffingen zijn geactiveerd. In drie jaar lineair af te schrijven. Over 2012 af te schrijven € 346.
Waarde einde jaar: € 4.366.
Verloopstaat Materiële vaste activa
Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering
Waardevermindering
Terugname waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijving aan het begin van het boekjaar
Afschrijvingen lopend boekjaar
Gecumuleerde afschrijvingen over desinvesteringen
Afschrijvingen i.v.m. herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen aan het einde van het boekjaar
Boekwaarde aan het einde
van het boekjaar

0
4.712
0
0
0
0
0
346
0
0
346
4.366

Vorderingen en overlopende activa
De openstaande posten betreffen te ontvangen rente en een vooruitbetaling op de eerste translation rally
in 2013.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen tegoeden op bank(spaar)rekening en een klein bedrag kas geld.
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4.2.2 Toelichting op de passiva

In onderstaand overzicht is het verloop
van de reserves en fondsen weergegeven:
Overige
reserves

Stand per 1 januari 2012
Uit resultaat bestemming
Toevoeging
Stand per 31 december 2012

Bestemmingsfondsen

Totaal

€
153.687
32.364

€
90.624
-83.167

€
244.311
-50.803

186.052

7.457

193.509

4.2.3 Verloopoverzicht reserves en fondsen

2012

2011
€

€

153.687
32.364

206.729
-53.042
153.687

Reserves
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaat bestemming
Dotatie bestemmingsfondsen
Stand per 31 december

186.052

31-12-2012 31-12-2011
€
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds professionalisering
Bestemmingsfonds Cosyne
Bestemmingsfonds internationale investeringen
Bestemmingsfonds WMF

0
7.457
0
0
7.457

73.548
10.023
5.609
1.445
90.624

Met uitzondering van het bestemmingsfonds CoSyne zijn alle bestemmingsfondsen opgeheven en is het
saldo toegevoegd aan de overige reserves. Het bestemmingsfonds CoSyne is het 50% voorschot op een
europese subsidie. Die subsidie wordt in 2013 afgerekend. Ten laste van het bestemmingsfonds zijn
gebracht de in 2012 gemaakte kosten. Bij het CoSyne consortium is herbestemming van het niet gebruikte
deel van de subsidie aangevraagd. In het geval de herbestemming niet wordt toegekend is Wikimedia
Nederland verplicht het niet gebruikte deel van het ontvangen voorschot terug te storten.
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4.2.4 Verloopoverzicht bestemmingsfondsen

2012

2011
€

€

Bestemmingsfonds internationale investeringen
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

5.609
-5.609
0

5.609
5.609

Bestemmingsfonds WMF
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

1.445
-1.445
0

1.355
90
1.445

73.548
-73.548
0

73.548
73.548

10.023
-2.566
7.457

10.023
10.023

Bestemmingsfonds professionalisering
Stand per 1 januari
Onttrekking
Stand per 31 december
Bestemmingsfonds Cosyne
Stand per 1 januari
Ontrrekking
Stand per 31 december

Met uitzondering van het bestemmingsfonds CoSyne zijn alle bestemmingsfondsen opgeheven en is het
saldo toegevoegd aan de overige reserves. Het bestemmingsfonds professionalisering betrof het bedrag
van een door de WMF toegekende grant voor professionalisering in de periode 2010 tot 2012. In het jaar
2012 is een verantwoording opgesteld, ingediend en goedgekeurd. Daarmee valt het bedrag vrij aan de
overige reserves. Voor het jaar 2012 heeft Wikimedia Nederland een ‘annual grant’ gekregen op basis van
het grant plan van de WMF. Voor het jaar 2013 deelt Wikimedia Nederland mee in de FDC middelen op
basis van een (gedeeltelijk) toegekende FDC aanvraag. Door de wijzigingen in de financieringssystematiek
van de WMF is het niet langer zinvol specifieke bestemmingsfondsen aan te houden.
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4.2.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verplichtingen: Huur kantoorruimte
In 2011 heeft Wikimedia Nederland kantoorruimte Mariaplaats 3 gehuurd van MiraMedia. De huur over
de eerste tien maanden bedroeg 11000/12 euro per maand. Per 1 november 2012 is er extra ruimte
gehuurd en bedraagt de huur € 1.754,33 per maand.
De onderhuur bij MiraMedia eindigt per ultimo 2012. Per 1 januari 2013 wordt de kantoorruimte
rechtstreeks van de eigenaar Haaft Holding gehuurd. De bruto huur inclusief btw bedraagt € 15.808 per
jaar. Het contract is aangegaan voor twee jaar met een opzegtermijn van zes maanden.
Rechten

Een donateur heeft rond de Kerst bij notariële akte € 5.000 geschonken in vijf jaarlijkse termijnen.
Hiervan is een termijn ontvangen.
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4.3 Staat van baten en lasten
Werkelijk 2012
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden
- Subsidies van overheden
- Rentebaten en baten uit beleggingen
- Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Bevorderen vrije kennis
- Ondersteunen WMF

11.387
0
100
0
3.595
154.920

Begroot 2012

13.500
0
0
0
0
233.100
170.001

155.986
0

8.815
0
50.226
0
4.069
7.145
246.600

189.500
0
155.986

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties derden
- Kosten verkrijging subsidies
overheden
- Kosten van beleggingen

Werkelijk 2011

70.255

73.244
225.000
189.500

298.244

8.346
0
0

13.900
0
0

0
0
2.109

0
231

0
0

0
0

8.576

13.900

2.109

56.242

123.200

34.431

Som der lasten

220.804

326.600

334.784

Saldo van baten en lasten

-50.803

-80.000

-264.529

- overige reserves
- bestemmingsfonds

32.364
-83.167
-50.803

-80.000
0
-80.000

-53.042
-211.487
-264.529

beschikbaar voor doelstelling
toevoeging aan reserves

105.183
-50.803

109.500
-80.000

33.715
-264.529

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
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4.3.1 Toelichting op de staat van baten en lasten
Toelichting op de baten
Eigen fondsenwerving
– collecten;
– donaties en giften;
– contributies;
– sponsoring;
– nalatenschappen;
– eigen loterijen en prijsvragen;
– verkoop goederen;
– overige baten uit eigen fondsenwerving.

0
6.437
3.674
0
0
0
0
1.276

De inkomsten uit kaartverkoop Wikimedia Conferentie Nederland 2012 bedroegen 1.276 euro.
Overige baten
Van de WMF is een voorschot van 155.000 euro ontvangen op annual grant plan 2012.
Toelichting op de lasten
13 Salarissen/lonen (sociale lasten)
13.1 Gemiddeld aantal medewerkers
Het aantal werknemers op 1 januari 2012 bedroeg nul. Het aantal werknemers op 31 december 2012
bedroeg drie. Het gemiddeld aantal in het jaar 2012 werknemers bedraagt anderhalf.
13.9 Bezoldiging bestuurders
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. De vereniging kent ook geen vacatiegeld. Wel zijn
onkosten vergoed, met name reiskosten.
13.10 Personeelsregelingen
De vereniging Wikimedia Nederland kent geen personeelsregelingen.
Statutaire verplichting:
Alle aan bestuursleden middellijk of onmiddellijk betaalde vergoedingen worden als zodanig in de
jaarrekening van de vereniging opgenomen en toegelicht.
Paul Becherer
0,00
Cyriel Brusse
2.907,08
Ziko van Dijk (Marcus Sikosek, e/v van Dijk)
3.314,17
Sandra Fauconnier
1.019,06
Frans Grijzenhout
1.513,77
Ad Huikeshoven
141,21
Sarah Morassi
77,60
De bestuursleden hebben conform declaratiereglement onkosten gedeclareerd voor met name reiskosten
en eventueel verblijfkosten. Cyriel en Ziko hebben Wikimania in Washington D.C. bezocht en voor hen
zijn de vlucht en de hostelkosten vergoed.
13.11 Pensioenregelingen
De vereniging Wikimedia Nederland heeft in het jaar 2012 geen pensioentoezegging gedaan aan de

werknemers. In de arbeidscontracten is vastgelegd dat de Vereniging Wikimedia Nederland geen
pensioenregeling heeft.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Beheer en
administratie Totaal 2012

8.508
3.823
87.555
8.346
38.818
15.482
1.800
155.986

231
0

8.346

0

0

0

Begroot 2012 Totaal 2011

van beleggingen

verkrijging subsidies
overheden

acties derden

gezamenlijke acties

Werving

eigen fondsenwerving

Doelstelling

Bevorderen vrije
kennis

Bestemming

Ondersteunen WMF

4.3.2

231

560
0
0
16.196
0
30.406
7.202
1.877
0
56.242

9.068
0
3.823
103.751
8.346
69.224
22.684
3.908
0
220.804

13.000
0
12.000
131.100
11.000
120.000
15.000
24.500
0
326.600

2.279
225.000
19.399
3.155
5.041
51.566
7.500
18.735
2.109
334.784
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4.3.3 Kosten per activiteit
Activiteit
1.3 Activities
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3 total
2.3 Activities

Algemeen publiek
Persberichten en perscontacten
Heroverwegen communicatiemethoden en deze verbeteren
naar gelang de daadwerkelijke behoeften van
geinteresseerden
Strategische doelen, visie, plannen en doelstellingen op de
website zetten
Ontwikkelen en publiceren van standaarden m.b.t.
verslaglegging
Publicatie (op tijd) van een jaarverslag over 2011
Totaal

2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Donateurs
Onderzoek de voorwaarden voor CBF-keurmerk/-certificatie;
evalueer tekortkomingen en bepaal welke tekortkomingen
zullen worden gerepareerd en hoe
1. uitleg over geagendeerde/herhaalde opdrachten bij de eigen
bank
2. opzetten doorlopende machtiging
3. opzetten van een formele route om periodiek te schenken
via notariële akte voor belastingaftrekbaarheid
1+2: doorlopende machtiging of periodieke overboeking
3. via notariële akte
Communicatie met donateurs over resultaten en plannen

2.3.8
2.3 total

Onderzoek naar online 'goededoelenvergelijkers' en als die
relevant zijn, verstrekken van informatie en rapportage daaraan
Totaal

2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.3 Activities

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.3.7
3.3.8

3.3.9
3.3.10
3.3 total

Gemeenschap en leden
Wikimedia Conferentie Nederland of gelijksoortige
evenementen, gericht op Wikimedianen en andere
geinteresseerden
Kleinschalige gemeenschapsactiviteiten (WikiZaterdag,
Wikimeets, 'Wiki takes ...)
Evalueren en verbeteren ledenaanmeldingsprocess (online en
papier)
Overwegen gebruik bestaande donateurslijsten voor
participatie en lidmaatschap
Definiëren van doelen van de twee typen leden en de beste
inzet daarvan voor de organisatie
Wiki Loves Monuments NL 2012
Artikelen/how-to's plaatsen in relevante onderwerpgebonden
'traditionele media' om meer participatie te genereren, in het
bijzonder van groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn.
Herziening budget voor kleine activiteiten
Overwegen/doorontwikkelen van extra
'adviserende'/'specialistische' vrijwilligersposities, of
adviesraad
Budget voor nader te specificeren programma's/activiteiten
Totaal

Begroot

Gerealiseerd
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00

2.652,88
2.652,88

0,00

1.200,00

505,00

0,00
0,00
1.500,00
2.000,00
0,00
0,00

0,00
4.700,00

505,00

0,00

10.000,00

10.673,60

2.000,00

1.257,33

400,00
0,00
0,00
10.000,00

9.635,84

0,00
1.500,00

939,55

0,00
20.000,00
43.900,00

5.311,85
27.818,17
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Activiteit
4.3 Activities

Begroot

Gerealiseerd

4.3.2
4.3.3

Internationaal
Afgevaardigden naar Chapters Conference / Fundraising
Summit
Afgevaardigden (bestuur of andere vrijwilligers) naar
Wikimania.
Internationaal reisbudget voor vrijwilligers

4.3.4
4.3.5

Wiki Loves Monuments International
Ondersteuning Translation Rallies

15.000,00
2.000,00

11.338,94
2.000,00

4.3.6
4.3 total

Uitvoering softwaretesten voor het CoSyne-project.
Voortgangrapportage, publiciteit rond project en resultaten
Totaal

10.000,00
36.500,00

2.565,55
22.032,96

4.3.1

5.3 Activities

5.3.4
5.3 total

Contacten en samenwerking met instellingen
produceren van materialen, presentatie en gids over hoe
samenwerkingen met instellingen kunnen werken
Werven en opleiden van vrijwilligers die in contact kunnen
treden met culturele instellingen en
cultureelerfgoedinstellingen
Reageren op contactverzoeken
Ontwikkeling van statistisch en andere tools om daadwerkelijk
gebruik van vrijgegeven content te meten
Totaal

6.3 Activities
6.3.1

Intern
Bestuurshandleiding

6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3 total

1. Weving bestuursleden
2. Training (bestuursleden en specifieke vrijwilligers)
Aannemen en behouden van directeur
Totaal

7.3 Activities

Enquetes en onderzoeken

7.3.1

Enquête onder het algemene publiek

7.3.2

Enquête onder lezers

7.3.3
7.3 total
8 Totals (nonOverhead)

Enquête onder Wikimedia-gemeenschap
Totaal

5.3.1

5.3.2
5.3.3

0,00
1.500,00

560,44

3.000,00
5.000,00

4.706,68
861,35

0,00
1.000,00

0,00
0,00
40.000,00
41.000,00

40.000,00
40.000,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
13.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.595,05

0,00

0,00
10.000,00

10.595,05

152.100,00

103.604,06
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Activiteit

Begroot

expenses

9 total

Overhead
Kantoorruimte
Boekhouding/accountant/advies
Div. reis- en verblijfskosten
Bankkosten
Verzekeringen
Salarisadministratie
Technische faciliteiten
Totaal

10 total

Personeel

9 Overhead
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7

Gerealiseerd

12.000,00
10.000,00
7.000,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
3.000,00
39.500,00

18.024,69
11.969,07
14.017,64
230,56
411,38
1.068,97
4.659,50
50.381,81

120.000,00

55.206,47

Kantoor en algemene kosten ten bedrage van € 3.265,89 zijn in het overzicht hierboven niet aan activiteiten
toegerekend. In de staat van baten en lasten / specificatie en verdeling van kosten zijn deze toegerekend aan
kantoor en algemene kosten onder voor € 1.800 is dat gedaan onder de doelstelling en voor het overige onder
beheer en administratie om een pro rata verdeling van kosten te bereiken. Van de personeelskosten eigen
personeel is 30 duizend euro toegerekend aan de doelstelling en het overige aan beheer en administratie om
een pro rata verdeling van kosten te bereiken. Van de huisvestingskosten is € 15.482 euro toegerekend aan de
doelstelling en de rest aan beheer en administratie om een pro rata verdeling van kosten te bereiken.
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5.

Overige gegevens

5.1 Bestemming resultaat
Met uitzondering van het bestemmingsfonds CoSyne zijn alle bestemmingsfondsen opgeheven en is het saldo
toegevoegd aan de overige reserves.
Per saldo is daardoor € 83.167 aan de bestemmingsfondsen onttrokken en toegevoegd aan de overige
reserves. Het saldo van baten en lasten bedroeg -/- € 50.803, dat leidde tot een onttrekking aan de overige
reserves. Per saldo is er € 32.364 aan de overige reserves toegevoegd.
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5.2 Controle verklaring
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6.

Bijlage

6.1 Toekomstparagraaf
De Algemene Ledenvergadering heeft 23 september een Jaarplan en begroting 2013 met amendementen
vastgesteld. De Wikimedia Foundation heeft voor het jaar 2013 de grant aanvraag gedeeltelijk toegekend. Het
bestuur heeft op 13 december 2012 besloten tijdens de ALV van 23 maart 2013 de ALV te vragen rekening
houdend met de lagere grant toekenning een aangepaste begroting vast te stellen.
Hieronder de begroting zoals deze door het bestuur aan de ALV van 23 maart 2013 zal worden voorgelegd
ter vaststelling/goedkeuring.
Staat van baten en lasten
(cf. Model Richtlijn 650 RJ)
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden
- Subsidies van overheden
- Rentebaten en baten uit beleggingen
- Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- i.Stabiliseren infrastructuur
- ii.Vergroten deelname
- iii.Verhogen kwaliteit
- iv.Vergroten bereik
- v. Stimuleren van innovatie

Begroot 2013

105.000
0
0
0
0
269.231
374.231

55.421
59.196
66.383
34.668
32.772
248.440

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties derden
- Kosten verkrijging subsidies overheden
- Kosten van beleggingen

61.328
0
0
0
0
61.328

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

51.582
361.350
12.881

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves
- bestemmingsfonds

beschikbaar voor doelstelling
toevoeging aan reserves

12.881
12.881
261.320
12.881
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