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Voorwoord
Beste vrienden van vrije kennis,
Het jaar 2015 is fantastisch begonnen: in januari heeft Jimmy Wales een eredoctoraat ontvangen van de
Universiteit Maastricht, op initiatief van de studentenfractie van de Universiteitsraad. Tijdens een conferentie
van de KNAW in Amsterdam werd bekendgemaakt dat de Erasmusprijs 2015 is toegekend aan de
internationale Wikipedia-gemeenschap. De prijs zal worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de
Wikipedia-community op 25 november 2015. Wikipedia ontvangt de prijs omdat zij de verspreiding van kennis
heeft bevorderd door een allesomvattende, voor ieder toegankelijke encyclopedie op te zetten. “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.”
Voor u ligt het jaarverslag over 2014. 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 u 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
de verschillende Wikimedia-projecten. De activiteiten worden georganiseerd voor en door vele vrijwilligers, met
steun van de actieve stafmedewerkers van het kantoor in Utrecht. Het bestuur wil op deze plaats dan ook
iedereen bedanken voor zijn inzet in 2014. En wij willen u graag oproepen om door te gaan in 2015.
Onze missie is: ‘Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij
aan werken.’
Oók in 2015.
Frans Grijzenhout, voorzitter
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1.

Missie en strategie

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 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 Wikimediaprojecten 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 meerjarenstrategie
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 2014 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 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
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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 samenwerking 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 in 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 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: 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 Wikimediabeweging. 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 2014

In overleg met de leden en de Wikipedia-gemeenschap werden voor het Jaarplan 2014 een aantal prioriteiten
geïdentificeerd:
1.

Meer vrijwilligers en meer bewerkers mobiliseren. Hierbij gaat het zowel om meer vrijwilligers voor
activiteiten van Wikimedia Nederland, als om meer bewerkers voor Wikipedia en de zusterprojecten.

2.

Verbeteren van de interactie met de Wikipedia-gemeenschap. Grotere bekendheid van Wikimedia
Nederland onder de gemeenschap van bewerkers en betere contacten met deze gemeenschap
worden als cruciaal gezien.

3.

Inhoudelijk focus op één of twee (nieuwe) thema’s buiten het traditionele GLAM-bereik met groot
potentieel om nieuwe bewerkers en vrijwilligers te werven. Wikimedia Nederland is traditioneel sterk in
de samenwerking met GLAM-instellingen en het realiseren van beelddonaties. Daar zijn ook de
meeste vrijwilligers actief. Het wordt als wenselijk gezien om ook op andere terreinen activiteiten te
ontwikkelen, vooral terreinen die een kans bieden voor het werven van bewerkers en vrijwilligers en
het ‘bevrijden’ van kennis.

4.

Bestendigen en verder uitbouwen van huidige relaties met grote GLAM-instellingen. Wikimedia
Nederland heeft goede contacten met leidende GLAM-instellingen in Nederland. De bedoeling is om
die in 2014 verder uit te bouwen, hoewel de beperkte capaciteit van vrijwilligers en medewerkers
automatisch noopt tot selectief/kritisch zijn bij het honoreren van nieuwe verzoeken tot samenwerking.

5.

Verschillende doelstellingen op het gebied van communicatie met het grote publiek, leden- en
donateurwerving aan elkaar koppelen door middel van één grote publiekscampagne. Een grote
mediacampagne gericht op het realiseren van meer inzicht bij het grote publiek over hoe Wikipedia
werkt was al langer een wens van leden en bestuur. De verwachting is dat deze campagne ook zal
leiden tot meer donateurs en leden voor Wikimedia Nederland.

6.

Verkennen van de mogelijkheden om op het terrein van educatie actief te worden, leidend tot een
beslissing over het al dan niet ontwikkelen van een programma op dit terrein. Andere landelijke
Wikimedia-verenigingen hebben door samenwerking met het onderwijsveld goede resultaten bereikt.
Wikimedia Nederland wilde in 2014 verkennen wat de mogelijkheden waren om ook in Nederland een
educatieprogramma te starten.
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2.

Het jaar in vogelvlucht

2.1

Wikimedia Nederland in cijfers

Leden, donateurs en medewerkers
2014

2013

Leden

243

215

Donateurs

373

288

Medewerkers in vaste dienst

5 (3,4 fte)

5 (3,4 fte)

Medewerkers met een tijdelijk
contract, stagiaires

4

1

per 31/12

Activiteiten
Door Wikimedia Nederland georganiseerde
activiteiten in 2014

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Met steun van Wikimedia Nederland door de
gemeenschap georganiseerde activiteiten

●

18 januari - Nieuwjaarsreceptie bij de
Koninklijke Bibliotheek / Nationaal Archief in
Den Haag
4 april - Workshop GLAMwiki toolset
April - Fotocampagne oorlogsmonumenten
Mei - Wedstrijd Wiki Loves Earth
3 mei - Foto-excursie Nationaal Park De
Weerribben - Wieden
25 mei - Fotoworkshop Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
25 mei - Geluid- en fotoworkshop Sallandse
Heuvelrug
25 mei - Fotoworkshop Drentsche Aa
28 juli – GLAMwiki Toolset workshop
31 augustus - Wiki-meet in het
Bonnefantenmuseum in Maastricht
5 oktober – Edit-a-thon bij Museum
Naturalis in Leiden en prijsuitreiking Wiki
Loves Earth
1 november - Wikimedia Nederland
Conferentie in Utrecht
11 november - Cursus Wikipedia voor
beginners
25 november - Cursus Wikipedia voor
gevorderden
14 november - Workshop Wikidata voor
GLAM’s
29 november – Edit-a-thon bij het NIOD in
Amsterdam
13 december - Seminar over online
communicatie
22 WikiZaterdagen

●
●
●
●
●

In totaal waren er 584 deelnemers/bezoekers bij 39

8

1 februari - Schrijfbijeenkomst over
vrouwelijke kunstenaars
17 mei - Edit-a-thon over vrouwen en kunst
14 juni - Geluid edit-a-thon bij het Instituut
voor Beeld en Geluid
7 juli - Wiknic in Eindhoven
14-16 november - GLAM Hackathon in
Amsterdam
Maandelijkse Wikipedia helpdesk in de
Openbare Bibliotheek Amersfoort

evenementen.

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

Files toegevoegd aan Wikimedia Commons

36.826

Beelddonaties en materiaal
geüpload

Wikipedia-artikelen toegevoegd of verbeterd

3.003

Resultaten van
schrijfbijeenkomsten
Nieuw beeldmateriaal bij
Wikipedia-artikelen

Informatie toegevoegd aan Wiktionary,
Wikisource en Wikidata

3.000

Woorden toegevoegd aan Wiki
Woordenboek

1

Publicatie toegevoegd aan
Wikisource

30.000

Schilderijen toegevoegd aan
Wikidata

De Nederlandstalige Wikipedia in 2014

December 2014
Aantal artikelen
Totaal aantal geregistreerde
bewerkers
Actieve bewerkers

Verschil

1.800.000

1.700.000

+6%

30.908

28.859

+7%

1.217

1.269

-5%

208

245

-16%

2.104

2.572

-18%

Zeer actieve bewerkers
Nieuwe bewerkers aangemeld
gedurende het jaar

December 2013

Ondersteunen van Wikipedia is één van de kerntaken van Wikimedia Nederland, hoewel de
Vereniging geen enkele inhoudelijke of juridische verantwoordelijkheid heeft voor de internetencyclopedie. Het aantal artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia blijft stijgen, maar er is
een daling te zien in het aantal bewerkers. Zowel het aantal actieve bewerkers als het aantal
zeer actieve bewerkers is teruggelopen in vergelijking tot 2013. Ook meldden zich minder
nieuwe bewerkers aan.
Dit is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. In overleg met de Wikipedia-gemeenschap wil
Wikimedia Nederland in 2015 meer inzicht krijgen in de oorzaken van deze negatieve
tendensen en op zoek gaan naar mogelijkheden om ze te keren.
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Wikimedia Nederland besteedde in 2014 € 595 aan de aanschaf van stroopwafels,
waarvan € 513 voor stroopwafels ter uitdeling tijdens Wikimania in Londen. (2013: € 61,87)

2.3

Toekomstige ontwikkelingen

In 2015 zal Wikimedia Nederland de koers voortzetten die in 2014 ook is gevolgd: ondersteunen van de
community blijft een prioriteit en we zullen de thema’s Natuur en Tweede Wereldoorlog centraal blijven stellen.
Daarnaast gaan we ook werken aan het vergroten van de deelname van vrouwen aan Wikipedia.
In januari 2015 werd bekend dat de Erasmusprijs was toegekend aan de internationale Wikipediagemeenschap. We verwachten dat dit een extra impuls aan ons werkprogramma zal geven.
De huidige meerjarenstrategie loopt tot en met 2015. Dit betekent dat er in 2015 een nieuw meerjarenplan zal
worden ontwikkeld.

10

3.

Bestuur, directie en medewerkers

3.1

Bestuur

3.1.1 Samenstelling en portefeuilleverdeling bestuur 31 december 2014
Ronn Boef
●
Contacten met leden en gemeenschap, Wiki Loves Monuments, Training, Vrijwilligers, Financiële
ondersteuning kleine activiteiten (FOKA)
Jan Anton Brouwer, penningmeester
●
Financiële administratie, Fondsenwerving, FDC, Declaraties, CBF-keurmerk, Contributie,
Educatieprogramma
Justus G. de Bruijn
●

PR en externe communicatie, Projecten

André Engels, secretaris
● Ledenadministratie, Algemene Ledenvergadering, Bestuursvergaderingen, Archief, Rapportage,
Documentatie en procesbeschrijvingen, Notulen, Statuten, Huishoudelijk reglement, WikiZaterdag
Frans Grijzenhout, voorzitter
● Personeelszaken, Strategie, Perscontacten, Politiek, Lobby
Ad Huikeshoven,
● Internationale zaken, Educatieprogramma
Marlon The
● Projecten

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

3.1.2 Afgetreden bestuursleden 2014
Ziko van Dijk - voorzitter. ALV 29 maart 2014
Paul Becherer - penningmeester. ALV 29 maart 2014

3.1.3 Nevenfuncties bestuursleden
Zittende bestuursleden
Ronn Boef
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●

Educatief medewerker Noordelijk Scheepvaartmuseum (onbezoldigd)

Jan Anton Brouwer
●
Freelance projectleider/uitgever/uitgeefmanager
●
Lidmaatschap co-piloten
●
Senior-consultant Heijting Weerts Groep

Justus de Bruijn
●
●

Partner bij Kweekel BV, organisatie adviesbureau
Justus Consultancy (eigenaar)

André Engels
●
●

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

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)

Marlon The
●

Redacteur bij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Epe-Heerde

Afgetreden bestuursleden
Paul Becherer
●
Development Scientist, Culgi B.V. Leiden
●
Secretaris Go-klub "De Twee Ogen", Amstelveen (onbezoldigd)
●
Lid kascommissie Nederlandse Go Bond (onbezoldigd)
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)

3.1.4 Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur vergaderde in 2014 tien keer. Daarnaast was er een bestuursweekend op 5 en 6 april
(Soesterberg). Dit was een kennismakingsbijeenkomst voor het bestuur in nieuwe samenstelling na de
bestuursverkiezingen. De taken in het bestuur werden verdeeld en de competenties die van de bestuursleden
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gevraagd werden verscherpt.
De verdere bijeenkomsten waren gedeeltelijk in Utrecht, gedeeltelijk online via Skype. Eén bijeenkomst in
augustus vond overdag op zaterdag plaats. Hierin werd het Jaarplan 2015 uitgewerkt. De overige
bijeenkomsten vonden op doordeweekse avonden plaats.

3.1.5 Auditcommissie
Op 7 februari 2014 heeft het bestuur besloten om een auditcommittee in te stellen. Samenstelling: Ad
Huikeshoven (voorzitter AC), Jan Anton (penningmeester), Frans (voorzitter bestuur) en Sandra (directeur
zonder stemrecht). Het auditcommittee is eenmaal bijeen geweest om het concept jaarverslag en het concept
jaarrekening te bespreken.

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. In het
voorjaar 2014, op 29 maart, werd het gehele bestuur opnieuw gekozen en werden het jaarverslag en de
jaarrekening 2013 vastgesteld. Op de Algemene Ledenvergadering van 20 september werd het Jaarplan 2015
goedgekeurd. Beide vergaderingen vonden plaats in Utrecht.

3.3

Kantoor en directie

Vrijwilligers en bestuur van Wikimedia Nederland worden ondersteund door een kleine professionele staf.
Prioriteiten van het kantoor zijn het verder uitbouwen van de samenwerking met de externe partners uit de
sectoren cultuur, erfgoed, kennis en onderwijs, communicatie, fondsenwerving en geven van praktische en
logistieke hulp aan vrijwilligers bij de uitvoering van het werkprogramma.
Op het kantoor van Wikimedia Nederland werkten op 31 december 2014 5 medewerkers:
●
Sandra Rientjes, Directeur
●
Sebastiaan ter Burg, Projectleider culturele samenwerking
●
Denise Jansen, Medewerker communicatie en community support
●
Sindy Meijer, Medewerker communicatie en community support
●
Jolanda Adelaar, Medewerker financiële administratie en office management (sinds 1 april 2014)
Uit dienst

●

Tom Kisters, Medewerker financiële administratie en office management (tot 1 mei 2014)

Omdat geen van de medewerkers een fulltime aanstelling heeft komt het totale personeelsbestand op 3,4 fte.
Tijdelijke medewerkers op contractbasis
●
Hay Kranen - Wikipedia in het Museum
●
Frank Meijer - Educatieprogramma
Stagiaires
●
Ellen Busink, stage ‘nieuwe stijl’ na behalen doctoraal examen
●
Mary van den IJssel, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, opleidingskunde
Salariskosten directeur: € 49.508.
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Nevenfuncties directeur
●
Eigenaar van het bureau Sandra Rientjes, Kennis Management Mediation, dat momenteel een
slapend bestaan heeft.

4.

Activiteiten 2014

4.1

COMMUNITY: Ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers en
bewerkers

Ondersteunen van de Wikipedia-gemeenschap
Kantoor en bestuur hebben in 2014 veel tijd en energie geïnvesteerd in het verbeteren van de communicatie en
de interactie met de Wikipedia-gemeenschap. We maken meer gebruik van project- en ontmoetingspagina’s op
Wikipedia en de chatkanalen om activiteiten aan te kondigen en feedback van de gemeenschap te vragen.
Regelmatig organiseerden we bijeenkomsten waar Wikipedianen elkaar kunnen ontmoeten: de
Nieuwjaarsreceptie 2014 bij Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief trok 75 deelnemers die ook een kijkje
kregen achter de schermen van deze twee instellingen. In totaal waren er 148 bezoekers op 22
WikiZaterdagen, waaronder 15 mensen die voor het eerst naar het kantoor van Wikimedia Nederland kwamen.
De jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland werd bezocht door 103 mensen.
De mogelijkheid om van Wikimedia Nederland financiële of logistieke ondersteuning te krijgen voor activiteiten
hebben we regelmatig onder de aandacht gebracht. Dit heeft resultaat opgeleverd: het aantal aanvragen bij het
Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten is in vergelijking met 2013 fors toegenomen (van 3 naar 10).
Daarnaast hebben meer mensen dankzij een reisbeurs kunnen deelnemen aan (internationale) bijeenkomsten,
zoals Wikimania 2014 in Londen.
Met veel plezier hebben we steun gegeven aan het initiatief van een groep vrijwilligers om in november een
internationale Hackathon te organiseren. Elk jaar houden we in de begroting en planning ruimte vrij om dit soort
gemeenschapsinitiatieven mogelijk te maken.

Overzicht toegekende aanvragen uit Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten
● Prijzen voor jaarlijkse Wikipedia-schrijfwedstrijd op Wikipedia
● Organisatie edit-a-thon Kunst en Feminisme 1 februari (Sanseveria)
● Ontwikkelen tool om presentatie van informatie met behulp van Wikidata te verbeteren
● Abonnement op een database om Wikipedia-artikelen te verbeteren
● Organisatie tweede edit-a-thon Kunst en Feminisme 17 mei
● Reiskosten deelname Finse Wikipediaan aan Wiki Loves Maps
● Studiemateriaal ten behoeve van het schrijven van artikelen over gemeentewapens uit de Benelux
● Deelname van 2 Wikipedianen aan het Brainwash Festival
● Account Miramar Ship index
● Ondersteuning GLAM-activiteiten in Vlaanderen

Toegekend verzoek om steun voor grotere activiteit
●

€ 6.631 Financiële ondersteuning GLAM WIKI Hackathon Amsterdam

Toegekende scholarships (vergoeding reis- en verblijfskosten) voor bijwonen internationale bijeenkomsten
●
●
●

Drie scholarships Wikimedia Hackathon in Zürich
Elf scholarships Wikimania in Londen
Deelname aan European Parliament in the picture, Straatsburg
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De omgangsvormen op de Nederlandstalige Wikipedia laten soms te wensen over. Discussies worden niet altijd
op een prettige manier gevoerd en conflicten worden niet altijd opgelost op een manier die voor alle
betrokkenen bevredigend is. In samenwerking met een groep vrijwilligers organiseerden we een seminar over
online communicatie en omgaan met moeilijke mensen. In 2015 willen we hiermee doorgaan.
Ons plan om een tijdelijke Wikipedia-liaisonmedewerker aan te nemen moesten we helaas laten varen omdat er
te weinig respons was op de vacature. Deze medewerker zou zich met name bezig houden met het verbeteren
van de communicatie tussen Wikimedia Nederland en de gemeenschap van bewerkers.
Werven en behouden van vrijwilligers
Wereldwijd loopt het aantal actieve Wikipedia-bewerkers terug. Ook op de Nederlandstalige Wikipedia is dit te
zien. Wikimedia Nederland wil mensen aansporen om actief te worden. Het aanbieden van trainingen in het
bewerken van Wikipedia is een middel om dit te realiseren, al blijkt in de praktijk dat zonder ‘nazorg’ weinig
cursisten actief blijven. We hebben vier trainingen verzorgd in het schrijven van Wikipedia en vier in het
aanleveren van beeldmateriaal aan Wikimedia Commons. In 2014 konden twee mensen namens – en met
steun van – Wikimedia Nederland deelnemen aan een door onze Britse zusterorganisatie georganiseerde traintrainersbijeenkomst. Daarnaast begonnen we met het ontwikkelen van een eigen train-trainersprogramma.
Hierbij zijn we geholpen door een stagiaire van de studie Opleidingskunde.
In de praktijk blijft het moeilijk om nieuwe Wikipedianen te ‘werven’. Van de mensen die hebben deelgenomen
aan een workshop beeldmateriaal uploaden is slechts 2% nog actief geweest na afloop van het project.
Plannen om op de Nederlandstalige Wikipedia een ‘Tea House’ te ontwikkelen (een vriendelijke virtuele
omgeving waar nieuwe bewerkers elkaar kunnen ontmoeten en ervaren Wikipedianen om advies kunnen
vragen) strandden vooralsnog.
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Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2014 Programma I: Community
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.

Strategisch doel I.1

De instroom van bewerkers is vergroot: er worden mensen zelf actief in
Wikipedia en andere Wikimedia-projecten.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

75 nieuwe bewerkers (nog actief na
half jaar)

Van de 75 mensen die een
schrijf- of uploadtraining volgden
in 2014 waren er 7 na die training
nog actief geweest, waarvan 5 op
Wikimedia Commons.

Het aantal nieuwe bewerkers dat
aantoonbaar actief is geworden
als direct resultaat van een
Wikimedia activiteit is ver beneden
het gestelde doel. Dit weerspiegelt
een internationale trend.

10 nieuwe actieve vrijwilligers

8 nieuwe vrijwilligers bij het
project Natuur, 2 nieuwe
vrijwilligers bij het project Tweede
Wereldoorlog.

5 trainers opgeleid

2 trainers opgeleid

Strategisch doel I.2

-

De ontwikkeling van het eigen
trainingsprogramma is vertraagd
i.v.m. gebrek aan interne
capaciteit.

Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve,
doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en
te blijven.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Tenminste 15 verzoeken om steun
vanuit de gemeenschap

10 aanvragen Fonds Kleine
Activiteiten

-

14 aanvragen voor scholarships
1 aanvraag steun organisatie
Hackathon
Tenminste 20 Wikipedianen
nemen regelmatig deel aan
discussies over WMNL zaken

22 Wikipedianen betrokken bij
discussies op de Verenigingswiki
en in Wikipedia: De Kroeg

-

Duidelijke toename in door de
gemeenschap geïnitieerd contact
met WMNL

Harde metrics ontbreken. Ervaring
is dat gemeenschap vooral via
IRC-kanaal makkelijk contact

-
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zoekt.

Strategisch doel I.3
lijnen.

De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Wikipedia-gemeenschap is
positiever over werkklimaat
vergeleken met 2013

Survey zal in maart 2015 worden
herhaald.

-

80% nieuwe bewerkers geeft aan
niet ontmoedigd te zijn door
negatieve reacties

Survey in 2015

-

Financieel
Code Omschrijving
I

Begroot

Inkomsten Uitgaven

Verschil

Toelichting

Community
Werving bewerkers

I.1.1
I.1.2

I.2.0
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
I.2.5

Wikipedia-trainingen
Mentorprogramma en
Tea House
Steun community
Contacten met
Wikipedia
gemeenschap,
algemeen
Wikipedia liaisonfunctie
kantoor
Uitbreiding FOKAregeling
Jaarlijkse Wikipediaconferentie
WikiZaterdag en
Wikipedia Café
Nieuwjaarsbijeenkomst,
kosten nieuwsbrief
Totaal programma I

Lagere uitgaven door aan te
haken bij de cursus van WMUK
2.668 en door de inzet van een stagiaire

2.750

82

500

645

-145

950

1306

-356

7.500

0

10.000

7.118

2.882

10.000

7.762

2.238

1.600

1.394

206

1.500

550

€ 34.800

€ 18.856
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Werving voor deze functie leverde
7.500 geen geschikte kandidaten op

Kosten gebruik locaties niet in
950 rekening gebracht
€ 15.944

4.2

HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en
activiteitenontwikkeling

Algemeen
Meer kennis beschikbaar maken voor iedereen is één van de kerndoelstellingen van Wikimedia Nederland en
steeds vaker weten culturele en kennisinstellingen die samenwerking zoeken ons te vinden.
In 2014 hebben we ons gericht op twee inhoudelijke prioriteiten (Natuur en de Tweede Wereldoorlog); het idee
hierachter was dat we met een langer lopende en geconcentreerde inzet meer zouden kunnen realiseren dan
met een breed spectrum van eenmalige activiteiten. Deze aanpak begint resultaten op te leveren. We zien dat
vrijwilligers, Wikipedia-bewerkers en partnerinstellingen zelf initiatieven ontwikkelen. Daarnaast hebben we de
eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een educatieprogramma om samenwerking met
onderwijsinstellingen te realiseren.
In 2014 waren er in Nederland zes Wikipedians in Residence, die bij in totaal 18 instellingen kortere of langere
tijd actief zijn geweest. Wikimedia Nederland werkte nauw met hen samen en fungeerde als coördinator. De
resultaten zijn goed: een ‘huiswikipediaan’ blijkt in relatief korte tijd veel te kunnen realiseren.

Samenwerkingspartners in 2014
● Bonnefantenmuseum
● Museum Catharijneconvent
● Instituut voor Beeld en Geluid
● ITV - Hogeschool voor tolken en vertalen
● Koninklijke Bibliotheek
● Nationaal Archief
● Nationaal Comité 4 en 5 mei
● Naturalis
● NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en
genocidestudies
● Openbare Bibliotheek Eemland
● Specialistische Wetenschappelijke Bibliotheken
● Stichting Nationale Parken
● TextielMuseum Tilburg
● Tresoar
● VOFF (Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna)
● Zeeuwse Bibliotheek
Project Natuur
Meer informatie over de Nederlandse natuur op Wikipedia en de andere Wikimedia-projecten: dat is het doel
van Project Natuur. Het organiseren van de fotowedstrijd Wiki Loves Earth in Nederland in de maand mei was
één van de eerste activiteiten binnen dit project. We werkten nauw samen met de Stichting Nationale Parken en
organiseerden foto- en schrijfbijeenkomsten in de Nationale Parken Weerribben-Wieden, Sallandse Heuvelrug,
Utrechtse Heuvelrug en Drentsche Aa. Dit resulteerde in 1349 beelden van dieren, planten en landschappen
voor Wikimedia Commons.
In het kader van Project Natuur zijn we ook gaan samenwerken met natuurorganisatie VOFF. VOFF is een
koepel van organisaties die gegevens verzamelen over de natuur in Nederland. We werken met hen aan
contentdonaties; als proefproject begonnen we met de voorbereiding van een beeld- en datadonatie over de 78
soorten libellen die in Nederland voorkomen. Het feit dat Wikimedia Nederland het thema natuur centraal stelde
in 2014 inspireerde ook onze samenwerkingspartners. Het Instituut voor Beeld en Geluid doneerde meer dan
500 video’s van vogels en organiseerde een wedstrijd om gebruik van het materiaal bij Wikipedia-artikelen te
stimuleren. De Koninklijke Bibliotheek doneerde de schitterende illustraties van het 18e-eeuwse boek ‘De
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Nederlandsche Vogelen’; in 2015 gaan we rondom deze donatie activiteiten organiseren.
Door de publiciteit rondom Wiki Loves Earth kwamen we in contact met museum Naturalis. Eind 2014 heeft
Naturalis besloten om een tijdelijke Wikipedian in Residence in dienst te nemen. Project Natuur kan in 2015 een
vliegende start maken.
Project De Tweede Wereldoorlog
Ook in Project De Tweede Wereldoorlog gingen de activiteiten van start met een oproep om foto’s te uploaden
naar Wikimedia Commons. In dit geval ging het om foto’s van oorlogsmonumenten. Hierbij werden we gesteund
door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In totaal kwamen er in de maand april op Commons meer dan 2000
foto’s van oorlogsmonumenten bij.
De tweede helft van het jaar gingen we samenwerken met het NIOD om de informatie over de Tweede
Wereldoorlog op Wikipedia en de andere projecten te verbeteren. Het NIOD opende op zaterdag 13 december
de deuren zodat Wikipedianen gebruik konden maken van hun bibliotheek. Ook gaf het NIOD
archiefbeschrijvingen met encyclopedische inhoud vrij en op ons verzoek ook een onderzoekspublicatie over de
illegale pers. Op basis hiervan wordt de informatie over dit onderwerp op Wikipedia structureel verbeterd, en
met hulp van de Koninklijke Bibliotheek gekoppeld aan de gedigitaliseerde versies van deze illegale bladen.
Educatieprogramma: samenwerken met het hoger onderwijs
In een aantal andere landen levert samenwerking tussen universiteiten en Wikipedia al goede resultaten op.
Wikimedia Nederland wilde weten of zo’n educatieprogramma ook in Nederland succesvol zou kunnen zijn.
Adviesbureau PBF deed een verkenning van de mogelijkheden. Zij spraken met onderwijsinstellingen en
inventariseerden de ervaringen in andere landen. Hun advies was om een aantal proefprojecten op te starten
om verschillende vormen van samenwerking te testen. Het doel van de samenwerking is in eerste instantie
verbetering van de inhoud van Wikipedia. Als deelnemende studenten actief blijven als bewerkers is dat
schitterend, maar het is niet de prioriteit.
Als eerste is een proefproject ontwikkeld met ITV Hogeschool voor tolken en vertalen. ITV-stagiaires zullen in
2015 beschikbaar zijn om op verzoek van Wikipedianen artikelen van anderstalige Wikipedia’s te vertalen naar
het Nederlands. In december ging Frank Meijer van start als projectleider voor de educatie-proefprojecten. De
universiteiten van Maastricht, Twente en Groningen hebben ook al aangegeven geïnteresseerd te zijn in
samenwerking in 2015.
Wikipedians in Residence
In 2014 waren er 6 Wikipedians in Residence (WiR) in Nederland. Wikimedia Nederland bood een coördinerend
platform voor deze WiRs én voor hun organisaties. De WiRs en hun organisaties besloten aan het begin van
het jaar om kaarten en cartografie te kiezen als focus voor gezamenlijke activiteiten en waar mogelijk bij te
dragen aan de thematische prioriteiten van Wikimedia Nederland (WO II en de natuur). Op 24 mei was er een
expertmeeting over oude kaarten en Wikimedia-projecten in Amsterdam.
De inzet van de WiRs leidde in de loop van het jaar tot een substantiële verbetering van vrij beschikbare kennis
via de Wikimedia-projecten, zoals de onderstaande tabel laat zien. De uitdaging zal zijn om ook na het vertrek
van een WiR de constructieve samenwerking met de instelling waar hij of zij werkzaam was te laten
voortbestaan.

19

Resultaten WiR-programma 2014
KB/NA

WP
Expedities

Special
Residence

NIBG

A'dam
Museum

2

8

6 van 12

1

1

11

3

28

3

Aantal deelnemende instellingen
Workshops Wikipedia & Commons en edit-a-thons
Deelnemers

129

220

30

Verbeterde of toegevoegde artikelen

750

500

20

Beelddonaties
Speciale donaties (historische topografische
kaarten)

11.000

10.000

3.000

25

100

5.957

Speciale donaties (glasdia's)

10

Speciale donaties (video)

30

Speciale applicatie

1

Colleges

3

Lezingen

6

Individuele begeleiding

2.600

5
50

Publicaties in tijdschriften

2

12

KB/NA = Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief
WP Expeditions = Stichting Academisch Erfgoed
(Nederlandse academische collecties en musea)
Special Residence = 12 Speciale Nederlandse
wetenschappelijke bibliotheken
NIBG = Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Bibliotheken
Ook in 2014 gingen we verder met het uitbouwen van onze samenwerking met openbare bibliotheken. Een
vrijwilliger van Wikimedia Nederland is elke maand een ochtend aanwezig in de Openbare Bibliotheek Eemland
om vragen over Wikipedia te beantwoorden en beginnende bewerkers op weg te helpen. Bij de Zeeuwse
bibliotheek verzorgde Wikimedia Nederland een introductiecursus en een gevorderdencursus Wikipedia
bewerken. Ook bij de Friese bibliotheek en studiecentrum Tresoar gaven we een cursus Wikipedia en Wikidata.
Wikiwoordenboek: Hebreeuwse en Jiddisje woorden
De Stichting Sofeer had een woordenboek gemaakt met de Hebreeuwse en Jiddisje woorden die in het
Nederlands gebruikt worden. De Stichting nam contact op met Wikimedia Nederland met de vraag of het
mogelijk zou zijn dit woordenboek onder te brengen in de Wikimedia-projecten. Door de inspanningen van een
vrijwilliger van Wikimedia Nederland zijn ca. 3000 woorden overgezet naar WikiWoordenboek.
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GLAMwiki Toolset Workshop
Op 28 juli organiseerde Wikimedia Nederland een workshop om medewerkers van culturele instellingen te
trainen in het gebruik van de GLAMwiki Toolset. Medewerkers van Amsterdam Museum, Rijksmuseum,
Universiteitsmuseum Utrecht, Instituut voor Beeld en Geluid en de Koninklijke Bibliotheek namen deel aan de
workshop.
Wikidata workshop
Een vrijwilliger van Wikimedia Nederland gaf op 11 april een Wikidata-workshop bij het Instituut voor Beeld en
Geluid.
GLAM Hackathon, Amsterdam
Dertig ontwikkelaars en programmeurs uit Nederland en omliggende landen kwamen op 14 en 15 november bij
elkaar in Amsterdam om drie dagen te werken aan nieuwe en bestaande tools. Het thema van de bijeenkomst
was Werken met data van bibliotheken, archieven en musea. Twee voorbeelden van het ontwikkelingswerk
gedurende deze drie dagen: een tool die meet hoe lang een bezoeker heeft gekeken naar een foto in de Media
Viewer en een website waar je de schilderijen kunt zien die al zijn toegevoegd aan Wikidata. Daarnaast zijn er
30.000 afbeeldingen van schilderijen toegevoegd aan Wikidata. De Hackathon was georganiseerd door de
Wikimedia-vrijwilligers die in 2013 al tekenden voor de grote internationale Hackathon. Voorafgaand aan de
Hackathon organiseerde Wikimedia Nederland een workshop Wikidata for GLAMs.
Wikipedia Publieksactie
Op verzoek van de leden zijn we begonnen met de ontwikkeling van een actie om het grote publiek te
informeren over bepaalde basisfeiten over Wikipedia waarvan we weten dat ze niet goed bekend zijn. Dat
Wikipedia een vrijwilligersproject is bijvoorbeeld, en dat er geen inkomsten zijn uit reclame of subsidie. We
hebben Bureau M/V ingehuurd om de actie te ontwikkelen. Een werkgroep van vrijwilligers, bestuur en
kantoormedewerkers begeleidde het bureau. De actie werd in 2014 ontwikkeld. Op advies van Bureau M/V
werd de uitvoering over de feestdagen heen getild tot februari 2015.
Wikipedia in het Museum
Een donatie van een familiefonds maakte het mogelijk om een extra activiteit te ontwikkelen. Wikipedia in het
Museum is de ontwikkeling van een applicatie die het musea mogelijk maakt om het publiek op een eenvoudige
manier extra informatie over hun collectie te geven, door koppeling naar relevante Wikipedia-artikelen. De
applicatie wordt uitgetest bij het Museum Catharijneconvent Utrecht en het TextielMuseum Tilburg en komt in
2015 beschikbaar.
Free Knowledge Advocacy Group EU
WMNL ondersteunt de Free Knowledge Advocacy Group EU. We geven een financiële bijdrage en nemen
actief deel aan de activiteiten. We hebben commentaar geleverd op de stukken rond de EC copyright
consultation. In het internationale rapport over de Freedom of Panorama is de tekst over de Nederlandse
wetgeving verbeterd.
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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.

Strategisch doel II.1
toegenomen.

De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Beslissing genomen over
haalbaarheid uitvoering
educatieprogramma in Nederland

Op basis van het rapport over de
haalbaarheid van een educatieprogramma
is de beslissing genomen om
proefprojecten op te zetten.
Projectleider aangenomen.
Eerste proefproject gestart.

-

Met elk van de Wikipedians in
Residence tenminste één activiteit
organiseren

Zie resultaten Wikipedians in Residenceprogramma.

-

Samenwerking met tenminste
twee openbare bibliotheken

Samenwerking met Openbare Bibliotheek
Eemland en de Zeeuwse bibliotheek.

-

Met deze openbare bibliotheken
tenminste 2 activiteiten
organiseren

Maandelijkse Wikipedia-helpdesk in
Openbare Bibliotheek Eemland.
Twee trainingen in de Zeeuwse bibliotheek
gegeven.

-

Strategisch doel II.2

Laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen en activiteiten
stimuleren de actieve deelname van geïnteresseerden bij het produceren en
toegankelijk maken van vrije kennis in het culturele domein.

Tweede Wereldoorlog
Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Tenminste 2000 artikelen over
WO II zijn aangemaakt of
verbeterd en/of beelden
geüpload naar Wikimedia
Commons en/of documenten
beschikbaar gemaakt via
WikiSource

2095 beelden geüpload

-

170 archiefbeschrijvingen vrijgegeven
door NIOD
1 monografie vrijgegeven door NIOD

22

1049 artikelen verbeterd of aangemaakt

Samenwerking met tenminste
twee nieuwe partners m.b.t.
WO II

Samenwerking met NIOD en Nationaal Comité 4 en 5 mei

Tenminste één fotoactiviteit
georganiseerd m.b.t. WO II

Fotoactiviteit georganiseerd in april

-

Tenminste drie edit-a-thons
met in totaal tenminste 75
deelnemers

Edit-a-thon 13/12, 10 deelnemers

In de samenwerking met het
NIOD komt de nadruk meer te
liggen op onlineactiviteit dan
bijeenkomsten.

Wiki Loves Earth/Project Natuur
Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Tenminste 10 vrijwilligers zijn
actief binnen het project

8 vrijwilligers actief in
projectgroep Natuur

-

Samenwerking met tenminste 2
nieuwe partners

Samenwerking met Naturalis,
Stichting Nationale Parken en
VOFF

-

Organiseren en uitvoeren van Wiki
Loves Earth fotowedstrijd in
Nederland

Uitgevoerd in mei 2014

-

Tenminste 5000 beelden
toegevoegd aan Wikimedia
Commons

1349 foto’s, 500 video’s, 250
illustraties toegevoegd

Bij de organisatie van de Wiki Loves
Earth fotowedstrijd is gekozen voor
een focus op de Nationale Parken.
Dit heeft het aantal ingezonden
foto’s vermoedelijk beperkt, maar
wel de kwaliteit en de relevantie
vergroot.

Tenminste 100 artikelen gemaakt
of verbeterd

127 artikelen verbeterd door
toevoegen foto’s, 269 door
toevoegen video’s

In 2014 zijn er geen activiteiten
georganiseerd met een focus
specifiek op het schrijven van
artikelen.

Strategisch doel II.3

Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de
kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers.

Activiteiten
Activiteiten onder Thema I dragen hier aan bij.
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Strategisch doel II.4

Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en
geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek.

Doel 2014:
Activiteiten
Opzetten en uitvoeren van een grote publiekscampagne, werktitel: ‘Niemand kan zonder Wikipedia’.
● Bepalen doel en scope campagne m.b.v. professioneel adviesbureau
● Uitvoeren campagne

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Merkbare verbetering van
waardering voor en begrip van
Wikipedia onder breed publiek
vergeleken met survey 2013

Survey wordt herhaald in voorjaar 2015

-

Merkbare toename in verzoeken
om informatie aan Wikimedia
Nederland

Geen harde metrics.

Ervaring is dat meer
mensen de weg naar
WMNL vinden, o.a. door
de website.

5% toename in donaties vanuit
Nederland

Totaal bedrag aan donaties ontvangen
door WMNL steeg met 370%. Het aantal
donaties steeg met 130%
(Resultaten Wikipedia fundraiser in
Nederland nog niet bekendgemaakt door
WMF)

-

5% toename in aangemelde
nieuwe bewerkers

Aantal nieuw aangemelde bewerkers
daalde met 18%

-

10% toename ledenaantal
Wikimedia Nederland

Stijging met 13%

-

Strategisch doel II.5

WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en
beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als
pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis.

Strategisch doel II.6

Informatie over het principe en de maatschappelijke baten van vrije kennis is
makkelijk toegankelijk en beschikbaar, en het principe is breder bekend en
geaccepteerd, met name bij sleutelgroepen/individuen in maatschappelijk
debat.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen
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Deelname van vrijwilligers aan
bijeenkomsten en activiteiten
inzake public affairs.

Ondersteuning van de activiteiten
van de Free Knowledge Advocacy
group EU.

-

Contacten met sleutelpersonen bij
o.a. Creative Commons en Open
Knowledge

Contacten met Kennisland over
mogelijke samenwerking.
Contacten met Nederlandse
Linux-gebruikersgroep (NLLGG).

-
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Financieel
Code Omschrijving
II.

Begroot Inkomsten Uitgaven Verschil Toelichting

Werk

GLAM-samenwerking

0

II.1.1

GLAM-activiteiten: edit-athons, wedstrijden etc.

1.500

II.1.2

Wikipedia in het museum
Vrijwilligerstraining

1.500

II.1.3

Educatieprogramma

II.1.4

II.2.1
II.2.2
II.2.3

II.4.1

15.270

0

456

17.800

7.240
150

15.270
Activiteiten deels georganiseerd door
Wikipedians in Residence op kosten
van hun instellingen. Grotere nadruk
op online activiteiten met lagere
1.044 kosten.
Nieuwe activiteit/niet in
oorspronkelijk jaarplan. In de loop
van het jaar financiering verkregen.
10.560 Loopt door naar 2015.

1.350
Oorspronkelijk alleen
haalbaarheidsstudie begroot. Besluit
bestuur om proefprojecten te gaan
-25.770 uitvoeren.
Kosten vaak gedragen door
1.646 bibliotheken.

10.750

36.520

Samenwerking bibliotheken
Publieksevenementen en
activiteiten

1.750

104

Tweede Wereldoorlog
Achter de Schermen
Wiki Loves Earth
Wikipedia is bekend en
geaccepteerd
Publiekscampagne:
‘Niemand kan zonder
Wikipedia’

6.000
1.500
8.000

88
0
8.310

5.912
1.500
-310

20.000

24.200

-4.200

600

0

1.500
€ 53.100

0
€ 77.068

Wetgeving en beleid
Geen out-of-pocketkosten. Reis- en

II.5.1

Internationale lobbygroep
Informatie over
maatschappelijke baten
van vrije kennis

II.6.1

Vrije kennis
Totaal programma II

€ 33.070
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600 verblijfkosten elders geboekt.

1.500
€ 9.102

4.3

De VERENIGING: participatie, draagvlak en naamsbekendheid

Algemeen
Het aantal leden van de Vereniging Wikimedia Nederland groeide in 2014 van 215 naar 243. De groei heeft
waarschijnlijk vooral te maken met de vele activiteiten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, het versterkte
profiel in de social media en aandacht in de pers.
Het aantal ontvangers van de nieuwsbrief groeide sterk, vooral dankzij een mailing aan mensen die in 2014 een
donatie hadden gedaan aan de door de Wikimedia Foundation georganiseerde fondsenwerving via de
Nederlandstalige Wikipedia.
In 2015 gaan we het onderzoek herhalen dat we twee jaar geleden hebben gehouden onder leden, de
Wikipedia-gemeenschap en het grote publiek.

2014

2013

Ontvangers nieuwsbrief

1086

363

Volgers op Twitter

1561

1347

Bezoekers website

93.180 sessies

(Nieuwe website nog niet
operationeel - geen vergelijkbare
gegevens)

Wikimedia Nederland in de media

6 interviews met
vertegenwoordigers WMNL
12 keer aandacht voor
activiteiten

9 interviews
20 keer aandacht voor activiteiten,
met name WikiLovesMonuments
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Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2014 Programma III: de Vereniging
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.

Strategisch doel III.1

Het aantal leden is toegenomen.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Toename aantal leden met 10%

13%

-

Niet meer dan 10 leden besluiten
hun lidmaatschap niet te verlengen

8 opzeggingen, 31
beëindigingen van het
lidmaatschap i.v.m. wanbetaling

Redenen voor niet-betalen zijn
onbekend. Leden reageren niet op
communicatie vanuit WMNL.

Niveau van tevredenheid over
lidmaatschap blijft op hetzelfde
niveau als in 2013

Survey wordt herhaald in maart
2015

-

Strategisch doel III.2
Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen
zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de Vereniging.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Versterkte inzet social media

Activiteiten onder II 4-5 droegen
hieraan bij

-

Aantal contactmomenten

Deelname door leden aan
bijeenkomsten
Strategisch doel III.3
Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek – hebben een adequaat
beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland, en zien Wikimedia Nederland als een
betrouwbare organisatie en professionele samenwerkingspartner.
Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Gegenereerde publiciteit

6 interviews met
vertegenwoordigers WMNL
12 keer aandacht voor activiteiten

-

Door publiek geïnitieerd contact
(vragen, bezoek webpagina etc.).

Activiteiten onder II 4-5 droegen
hieraan bij

-

Meetbare verandering

Onderzoek wordt in 2015 herhaald

-
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kennis/houding van publiek ten
opzichte van de Wikimediabeweging en Wikipedia (meten in
2015).

Financieel
Code

Omschrijving

III

Vereniging

Begroot

Inkomsten Uitgaven

Verschil

Toelichting

Het aantal leden is
toegenomen

III.1.1

Ledenwerving

1.000

3.486

Nagekomen rekening uit
2013. WLM kalender
2014 € 554. Drukwerk
jaarverslag 2013 € 2.200
-2.486 niet begroot.

3.000

4.368

-1.368 Nieuwsbrief € 1.331

500

75

425

€ 4.500

€ 7.929

€ -3.429

Er is inzicht in de
wensen en
verwachtingen van
leden
III.2.1

Social media en website

Redesign template

WMNL
naamsbekendheid
III.3.1

Publiciteit algemeen
Totaal programma III
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4.4

GELD: Stevige en duurzame financiële positie

Algemeen
Wikimedia Nederland wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de donaties van Wikipedia-gebruikers. Het Funds
Dissemination Committee (FDC) van de Wikimedia Foundation is verantwoordelijk voor de verdeling van
fondsen over verschillende chapters en organisaties binnen de Wikimedia-beweging. Voor 2014 ontving
Wikimedia Nederland € 304.000 via de FDC. (In december 2014 werd bekend dat we ook voor 2015 kunnen
rekenen op dit bedrag).
In 2014 wisten we in totaal € 76.029 aan financiering te realiseren uit bronnen buiten de Wikimedia-beweging.
Daarnaast hadden we in 2013 van een familiefonds al € 20.000 ontvangen, bestemd voor activiteiten in 2014.

2014

2013

Basissubsidie WMF

€ 304.000

€ 269.231

Overige inkomsten 2014

€ 76.029

€ 49.282

Contributies

€ 4.092

€ 4.239

Donaties

€ 38.867

€ 10.498

Bijdragen activiteiten 2014

€ 33.070

Bijdragen in natura

*

Bijdragen activiteiten 2014
(ontvangen in 2013)
Totaal besteedbaar 2014

€ 20.000

Bijdrage familiefonds

€ 30.222
€ 4.323

Wiki Loves Earth: donatie door
familiefonds

€ 400.029**

* Besloten is om bijdragen in natura niet meer te laten meetellen als inkomsten.
** Daarnaast nog € 4.826 aan rente en overige inkomsten (o.a. WCN-deelname, vrijvallen
pensioenvoorziening). Daarmee komt het totaal aan baten op € 404.855 zoals vermeld in de jaarrekening.
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Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2014 programma IV: Geld
Strategisch kader 2013-2015
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 nieuwe donateurs en (project)financiers.
Strategisch doel IV.1

Wikimedia Nederland beschikt over een erkend keurmerk voor goede doelen.
Wikimedia Nederland voldoet voor 95% aan de vereisten van het CBFCertificaat kleine doelen.

Omdat de Wikimedia Foundation zelf fondsen werft in Nederland en er ook nog een Stichting Wikimedia
Nederland bestaat, kan WMNL om formele redenen (risico op naamsverwarring bij donateurs) geen keurmerk
verkrijgen. De administratieve organisatie is wel aangepast in het proces van voorbereiding van de aanvraag
van het keurmerk.
Strategisch doel IV.2

WMNL ontvangt in 2015 tenminste € 350.000 aan inkomsten door de
financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen,
subsidiegevers en sponsoren.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Tenminste € 40.000 aan
inkomsten genereren uit bronnen
buiten de Wikimedia-beweging.

€ 76.029

We ontvingen projectfinanciering
van een familiefonds; daarnaast
steeg het aantal donaties aan
Wikimedia Nederland en het
gemiddelde gedoneerde bedrag.
Dit laatste vooral ten gevolge van
enkele grote donaties (>€1.000.)

80% van de individuele donoren
aan Wikimedia Nederland uit
2013 doneren ook in 2014

Op basis van de beperkte
bankgegevens zeer moeilijk te
herleiden.

Aantal individuele donateurs
steeg, zie IV 3

Strategisch doel IV.3

Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties
groeit elk jaar met 30%.

In 2014 steeg het totaalbedrag aan ontvangen donaties van € 10.498 naar € 38.867. Dit is een stijging van
370%. Het aantal donaties steeg van 288 naar 374, een stijging van 130%.
Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Stijging inkomsten uit donaties
met 30%

370%

-

Stijging aantal donateurs met 20%

130%

-
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Strategisch doel IV.4.
Doel 2014:

In 2015 heeft WMNL een beslissing genomen t.a.v. de wenselijkheid om de
jaarlijkse Wikimedia fundraiser weer in eigen beheer uit te voeren.
geen

Financieel
Code

Omschrijving

IV

Prioriteit IV: GELD - Stevige en
duurzame financiële positie

Begroot

Inkomsten Uitgaven

Verschil

Toelichting

Externe fondsen,
subsidiegevers en sponsoren
IV.1

Kosten fondsenwerving*

5.300

4.323

977

2.500

2.777

-277

€ 7.800

€ 7.100

€ 700

Donateurs
IV.2

Kosten donateurwerving
Totaal programma IV

*NB Dit is niet hetzelfde als de kostencategorie ‘kosten eigen fondsenwerving ‘die is voorgeschreven in de jaarrekening, die
ook kosten van publiciteit en communicatie meetelt.
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4.5

De WERELD: Internationale samenwerking

Algemeen
Wikimania, de jaarlijkse bijeenkomst van de wereldwijde Wikimedia-beweging, was het hoogtepunt van de
internationale activiteiten in 2014. De bijeenkomst was in Londen en de relatief lage reiskosten maakten het
mogelijk om met een grote Nederlandse delegatie af te reizen. 11 leden van de gemeenschap kregen een
scholarship, daarnaast waren ook een aantal bestuursleden en medewerkers in Londen aanwezig. Om de
herkenbaarheid te vergroten waren er speciale T-shirts gemaakt met het Wikimedia Nederland-logo in
stroopwafelprint.
Tijdens Wikimania kregen we het groene licht om te beginnen met de organisatie van GLAM WIKI 2015. In het
voorjaar van 2015 zullen vrijwilligers die betrokken zijn bij de samenwerking met GLAM (galerieën, bibliotheken,
archieven en musea) en medewerkers van die instellingen drie dagen bij elkaar komen in Den Haag.
Wikimedia Nederland heeft er bewust voor gekozen om niet ieder jaar een groot internationaal evenement te
organiseren. In 2013 organiseerden we de Internationale Hackathon in Amsterdam en in 2015 zal er dus een
GLAM WIKI zijn. Toch was er in 2014 een internationaal evenement: in november kwamen dertig developers in
Amsterdam bij elkaar voor een GLAM WIKI Hackathon.
En verder: bezochten drie Nederlandse Wikipedianen de Hackathon in Zürich, nam directeur Sandra Rientjes
deel aan het overleg van het chapter directeuren en medewerker Sebastiaan ter Burg aan het internationale
GLAM-overleg, en richtte de Belgische Wikimedia-gemeenschap het chapter Wikimedia België op.

Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2014 Programma V: de wereld
Strategisch kader 2013 - 2015
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 landelijke Wikimedia-verenigingen. Waar mogelijk zullen we
kansen aangrijpen om onze activiteiten een internationale dimensie te geven.
De Vereniging volgt nauwlettend de belangrijkste discussies op internationaal niveau binnen de Wikimediabeweging, met name over de relatie tussen de nationale verenigingen en de Wikimedia Foundation. De
Vereniging moet flexibel zijn om te kunnen inspelen op fundamentele internationale veranderingen.

Strategisch doel V.1

Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke
Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation, en met andere
entiteiten binnen de beweging.

Strategisch doel V.2

Tenminste één innovatieve, door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit
– zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments – wordt internationaal
uitgevoerd.
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Strategisch doel V.3

Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en
projecten.

Doel 2014

Resultaat

Opmerkingen

Voor internationale reizen door
leden van de Nederlandse
gemeenschap is tenminste
€ 15,000 beschikbaar

Totaal € 16.901 beschikbaar
gemaakt voor internationale reizen
3 scholarships voor Hackathon in
Zürich, 11 scholarships voor
Wikimania

-

Tenminste 5 leden van de
Nederlandse gemeenschap
bezoeken Wikimania, waarvan
tenminste 2 voor het eerst

17 Nederlandse deelnemers

-

Tenminste 4 leden van de
Nederlandse gemeenschap
wonen de Wikimedia Conferentie
bij

4 Nederlandse deelnemers

-

Tenminste 2 leden van de
gemeenschap geven een
presentatie tijdens de Wikimedia
conferentie

Geen presentaties, wel 1 lid van
de gemeenschap in het
programmacomité

-

Financieel
Code

V

V.1.1
V.1.2

V.3.1

Omschrijving
De WERELD internationale
samenwerking
Samenwerking chapters
en WMF
Internationale
samenwerking
Bid GLAM WIKI 2015
Internationale
activiteiten en projecten
Reisbeurzen en
scholarships

Totaal Programma V

Begroot

Inkomsten Uitgaven

Verschil

6.500

6.321

179

1.000

0

1.000

15.000

16.901

-1.901

€ 22.500

€ 23.222

€ -722
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Toelichting

4.6

De ORGANISATIE: bestuur, beheer en ondersteuning

Algemeen
Bij de bestuursverkiezingen in maart 2014 namen twee zeer ervaren bestuurders afscheid: voorzitter Ziko van
Dijk en penningmeester Paul Becherer vertrokken onder dankzegging voor hun vele werk voor de Vereniging
én de Wikimedia-beweging. Vier nieuwe bestuurders traden aan: André Engels, Ronn Boef, Marlon The en
Justus de Bruijn. Het vernieuwde bestuur begon met het ontwikkelen van competentieprofielen voor
bestuursleden. Deze profielen zullen het zoeken naar nieuwe bestuurders in de toekomst vergemakkelijken en
scheppen duidelijkheid in de taakverdeling binnen het bestuur.
Ook binnen het kantoor was een mutatie. Financieel medewerker Tom Kisters vertrok en werd vervangen door
Jolanda Adelaar. Het kantoor van Wikimedia Nederland is inmiddels ook een gewilde stageplek. In 2014 waren
er twee stagiaires: Ellen Bussink werkte mee aan Wiki Loves Earth/Project Natuur en Mary van den IJssel aan
de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor vrijwilligers.
De administratieve organisatie Wikimedia Nederland is inmiddels goed afgestemd op de rapportage- en
verantwoordingsverplichtingen. De accountantscontrole over het jaarverslag 2013 verliep zonder problemen, en
de reacties van de Wikimedia Foundation op de kwartaalrapportages, inclusief de daarin vermelde metrics,
waren overwegend positief.

Rapportage realisatie doelen Jaarplan 2014 programma VI: de organisatie
Strategisch kader 2013 - 2015
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.

Strategisch doel VI.1

Een door vaste krachten bemand en door een directeur geleid
verenigingsbureau ondersteunt o.a. communicatie, uitvoering van activiteiten
door vrijwilligers, fondsenwerving en bestuursactiviteiten.
In 2014 was de bezetting van het kantoor stabiel. Slechts één medewerker verliet de organisatie en werd
vervangen.
Strategisch doel VI.2

Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan
duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken
en richtlijnen van WMF.
Jaarverslag en jaarrekening kregen een goedkeurende accountantsverklaring. De rapportages aan WMF zijn
allen op tijd ingediend en werden positief ontvangen.
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Strategisch doel VI.3

Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere
verplichtingen na te komen en de verdere koers van de Vereniging uit te zetten
en te realiseren.
In 2014 werden taakomschrijvingen en competentieprofielen voor alle bestuursfuncties opgesteld. Twee
bestuursleden hebben in 2014 de internationale training voor bestuursleden gevolgd.

Activiteiten
Uitbreiding staf met een tijdelijke projectleider t.b.v. educatieprogramma. (Zie II.1)
Tijdig publiceren van transparante jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen:
● Jaarverslag en jaarrekening goedgekeurd in maart 2014
● Q1,2,3 rapportages voor het FDC conform deadlines
● Jaarplan 2015 opgesteld in september 2014
● FDC-aanvraag 2015 ingediend in oktober 2014
● Ontwikkeling van adequate metrics en projectmonitoring

Financieel
Code

Omschrijving

VI

De ORGANISATIE bestuur, beheer en
ondersteuning
Training en nascholing
medewerkers

VI.1

Begroot

Inkomsten

4.000

Uitgaven

0

1.682

Resultaat

Toelichting

2.318 .

Rapportage en controle
VI.2

Kosten rapportage en
controle

9.830

Onvoorziene verhoging
-3.830 tarief accountant

5.000

9.571

Extra kosten voor de
ontwikkeling van
functieomschrijvingen en
competentieprofielen voor
-4.571 het bestuur

€ 15.000

€ 21.083

6.000

Bestuur

VI.3

Bestuurskosten
Totaal Programma VI
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-€ 6.083

5.

Jaarrekening Vereniging Wikimedia Nederland

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.
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.

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.
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5.2 Balans
31-Dec-14
ACTIVA

€

€

Immateriële vaste activa

31-Dec-13
€

€

0

0

Materiële vaste activa

3.807

6.893

Financiële vaste activa

0

0

3.807

6.893

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

9.258

3.902

Effecten
Liquide middelen

243.494

Totaal

257.955
257.752

261.857

256.559

268.750

PASSIVA
Reserves en fondsen
-Reserves
. continuïteitsreserve

0

0

. bestemmingsreserves

0

0

. herwaarderingsreserve

0

0

200.940

183.699

. overige reserves

200.940

183.699

0

0

200.940

183.699

0

6.838

55.619

78.213

256.559

268.750

- Fondsen
. bestemmingsfonds(en)

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal
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5.2.1 Toelichting op de balans
Toelichting op de activa
Materiële vaste activa
Wikimedia Nederland heeft in 2014 geen investeringen in materiële vaste activa met een individuele waarde
boven de € 450 gedaan. De meubels en ICT-hardware die reeds in 2013 zijn aangeschaft worden in drie jaar
lineair afgeschreven.

Verloopstaat materiële vaste activa voor 2014
1 Boekwaarde begin boekjaar
2 Investeringen
3 Desinvesteringen
4 Herwaardering
5 Waardevermindering
6 Terugname waardeverminderingen
7 Cumulatieve afschrijving aan het begin van het boekjaar
8 Afschrijvingen lopend boekjaar
9 Gecumuleerde afschrijvingen over desinvesteringen
10 Afschrijvingen i.v.m. herwaarderingen
11 Cumulatieve afschrijvingen aan het einde van het boekjaar
Boekwaarde aan het einde van het boekjaar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.893
0
0
0
0
0
2.545
3.086
0
0
5.631
3.807

Vorderingen en overlopende activa
De openstaande posten betreffen te ontvangen bankrente en vooruitbetaalde kosten 2015 zoals huur,
pensioenpremies en verzekeringen.

Toelichting op de passiva
Kortlopende schulden
Het betreft hier openstaande facturen en declaraties uit 2014, vooruit ontvangen bedragen (o.a.
contributiegelden en € 6.000 vooruit ontvangen bijdragen WMFR en WMIT voor de kosten van de Wikimedia
Free Knowledge Advocacy Group 2015) en personeelsgerelateerde passiva (reservering vakantiegeld en op
geld gewaardeerd saldo vakantie-uren).

Voorzieningen
In april 2014 is voor alle werknemers van Wikimedia Nederland een collectieve pensioenregeling met Brand
New Day getroffen met terugwerkende kracht voor degenen die al in 2013 reeds een jaar in dienst waren. Voor
de werkgeverskosten die betrekking hadden op 2013 was in 2013 een voorziening à € 6.838 getroffen. De
werkelijke werkgeverskosten hiervoor waren € 5.773. Deze zijn aan deze voorziening vrijgevallen en het
verschil is als overige bate onder de staat van baten en lasten opgenomen .
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5.2.2. Verloopoverzicht reserves en fondsen
Verloopoverzicht reserves en fondsen
2014

2013

2012

€

€

€

Reserves

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming

183.699

186.052

153.687

17.241

-2.352

32.364

200.940

183.699

186.052

Dotatie bestemmingsfondsen
Stand per 31 december

31-Dec-2014

31-Dec-2013

31-Dec-2012

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds professionalisering

0

0

0

Bestemmingsfonds CoSyne

0

0

7.457

Bestemmingsfonds internationale investeringen

0

0

0

Bestemmingsfonds WMF

0

0

0

Totaal

0

0

7.457

5.2.3 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verplichtingen: huur kantoorruimte
Per 1 januari 2013 wordt de kantoorruimte rechtstreeks van de eigenaar gehuurd. De bruto huur inclusief btw
bedraagt € 15.808 per jaar. Het contract is aangegaan voor twee jaar met een opzegtermijn van zes maanden
en is stilzwijgend verlengd tot 31 december 2016.
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Rechten
Een donateur heeft eind 2012 bij notariële akte € 5.000 geschonken in vijf jaarlijkse termijnen. Hiervan zijn
thans drie termijnen ontvangen.

5.3 Staat van baten en lasten
Werkelijk
2014

Begroot
2014

Werkelijk
2013

€

€

€

Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving

400.029

356.067

315.606

- Baten uit gezamenlijke acties

0

0

0

- Baten uit acties van derden

0

0
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- Subsidies van overheden

0

0

0

- Rentebaten en baten uit
beleggingen

2.665

0

3.198

- Overige baten

2.161

Som der baten

0
404.855

0
356.067

318.897

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- I Community
- II Werk
- III Vereniging
- IV Geld
- V Wereld

51.100

79.568

66.121

141.593

95.864

36.417

27.220

17.637

28.544

0

0

24.188

36.749

48.208

62.538

-VI Organisatie

0
256.662

241.277

217.809

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

5.360

33.606

43.139

- Kosten gezamenlijke acties

0

0

0

- Kosten acties derden

0

0

0

- Kosten verkrijging Subsidies
overheden

0

0

0

- Kosten van beleggingen

0

0

643

5.360

33.606

43.782

- Kosten beheer en administratie

125.592

81.184

67.117

Som der lasten

387.614

356.067

328.707

17.241

0

-9.810

Beheer en administratie

Saldo van baten en lasten
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Bestemming saldo 2014
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve

0

0

- bestemmingsreserves

0

0

- herwaarderingsreserve

0

0

17.241

0

-2.352

0

0

-7.457

17.241

0

-9.810

- overige reserves
- bestemmingsfonds
Totaal

5.3.1 Toelichting op de staat van baten en lasten
Toelichting op de baten
De baten zijn hoger dan oorspronkelijk gepland. Dit is een gevolg van ontvangen donaties en sponsoring
(activiteitenfinanciering).
Baten eigen fondsenwerving

31-dec-2014

Collecten

0

Donaties en giften

38.867

Contributies

4.092

Sponsoring

53.070

Nalatenschappen

0

Eigen loterijen en prijsvragen

0

Verkoop goederen

0

Overige baten uit eigen fondsenwerving

0

Baten uit gezamenlijke acties

0

Baten uit acties van derden

0

Subsidies van overheden

0

FDC

304.000
400.029

Rentebaten en baten uit beleggingen

2.665

2.665

Overige Baten
Vrijval pensioenvoorziening 2013

1.065

Bijdrage WCN

1.096
2.161

Totaal baten

404.855
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Toelichting op de lasten

Afwijkingen van de begroting
Op programmaonderdeel II is meer uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is een gevolg van het verkrijgen
van financiering voor extra activiteiten die niet oorspronkelijk in de begroting waren opgenomen.
Ook de kosten van beheer en administratie zijn hoger dan begroot. Dit is een gevolg van hogere
personeelskosten (tijdelijk extra personeel) en door het feit dat managementuren, ook wanneer die ten bate van
programmatische activiteiten zijn, onder programmaonderdeel VI vallen en dus worden toegerekend aan
beheer en administratie.

Salariskosten
Het aantal werknemers op 1 januari 2014 bedroeg 5. Het aantal werknemers op 31 december 2014 bedroeg 5.
Het gemiddeld aantal werknemers in het jaar 2014 bedroeg 5,2.
De Vereniging Wikimedia Nederland kent geen personeelsregelingen. 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.

5.3.2 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Doelstelling

I
II
COMMUNITY WERK

Werving
Baten

III
VERENIGING

IV
WERELD

Totaal

Begroot

Totaal

2014

2014

2013

Eigen
Gezame Acties Subsi Bele Beheer &
fondsenw nlijke
Derden dies ggin administra
erving
acties
gen tie

Lasten
Subsidies en
bijdragen
Afdrachten
Aankopen en
verwervingen
Uitbesteed
werk
Publiciteit en
communicatie

3.274
0

2.973
0

0
0

18.642
0

0
0

0
0

0

0

0

2.503
0

27.397
0

38.500
0

0
0

7.243

25.878

2.848

1.919

0

0

0

0

0

232

38.120

36.400

134.825

6.399

46.429

4.681

512

4.323

0

0

0

0

15.346

77.690

50.250

2.311

0

671

0

1.534

0

0

0

0

2.205

20.750

0
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0
Personeels
kosten
Huisvestingsk
osten
Kantoor- en
algemene
kosten

0

25.855

49.648

14.893

10.696

785

0

0

0

0

81.311

183.188

160.007

150.593

3.156

6.060

1.818

1.306

96

0

0

0

0

9.925

22.360

20.854

21.615

4.738

9.097

2.729

1.960

144

0

0

0

14.899

33.567

26.105

19.364

436

836

251

180

12

0

0

0

0

1.370

3.086

3.201

0.00

51.100 141.593

27.220

36.749

5.360

0

0

0

0

125.591

387.613

356.067

328.707

Afschrijving en
rente

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.

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

6.1

Bestemming resultaat

De stand van reserves en fondsen per 31 december 2014, vóór resultaatbestemming, is als volgt:
Overige reserve:

€ 183.699

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 17.241 positief. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de
algemene reserve. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat in overleg met de Wikimedia Foundation, Inc. nog
moet worden vastgesteld of een deel van de door hen voor 2014 verstrekte grant eventueel ongebruikt is
gebleven – dat bedrag zou dan nog moeten worden terugbetaald of verrekend met een voorschot voor de
toegekende grant van 2015.
Hiervoor is ook van belang dat van de Wikimedia Foundation, Inc. ontvangen gelden met ingang van 2015 niet
mogen worden gebruikt voor het aanleggen van reserves groter dan 3 maanden personeelskosten.
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6.2

Controle verklaring
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7.

Bijlage

7.1

Toekomstparagraaf

In de algemene ledenvergadering van 20 september 2014 zijn jaarplan en begroting voor 2015 vastgesteld. Op
basis hiervan is een aanvraag gedaan bij het Funds Dissemination Committee (FDC) van de Wikimedia
Foundation voor een basissubsidie van € 380.000. Het FDC adviseerde deze aanvraag gedeeltelijk toe te
kennen voor een bedrag van € 304.000, 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.
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7.1.1 Begroting 2015
Staat van baten en lasten
Begroot 2014

Begroot 2015
€

€

356.067

434.994

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

356.067

434.994

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

Som der baten

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
I COMMUNITY

79.568

II WERK

95.864

III VERENIGING

17.637

IV GELD
V WERELD

113.320

0
48.208

VI ORGANISATIE

0

CONTENT

0

151,092

COMMUNICATIE

0

54,101
241.277
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318.512

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

33.606

Kosten gezamenlijke acties

0

Kosten acties derden

0

Kosten verkrijging subsidies overheden

0

Kosten van beleggingen

0

9.568

33.606

9.568

81.184

106.914

356.067

434.994

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

0

Bestemming saldo 2014

Toevoeging/onttrekking aan:
-continuïteitsreserve

0

-bestemmingsreserves

0

-herwaarderingsreserve

0

-overige reserves

0

-bestemmingsfonds

0
0
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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-gecertificeerde 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 de uitvoerbaarheid van
het (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.

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 voorzien.

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 € 10.711. De overige salariskosten van
€184.403 zijn, uitgaande van de percentages van het lopende jaar (2014), als volgt verdeeld: brutoloon ca. €
146.868, pensioenpremies ca. € 5.500, vakantiegeld ca. €14.100, sociale lasten en werkgeversbijdragen ca. €
25.515 en vaste vrijgestelde 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 toekennen van een niet
bovenmatig vacatiegeld wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt, en ook voor 2015 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:

1%
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Besteding doelstellingen: 64 %
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