
? Wiki Loves Bieb Bibliotheek
Vlissingen

Opvolgen/afronden
zou mooi zijn.

Dick Broers
(Bibliotheek
Vlissingen)

Beelddonatie van
MuZEEum - mee
te nemen in
uploads
laaghangend fruit

1 vast
contactpersoon
aan te stellen.
Wie?

Contact opnieuw
leggen; activiteiten
en verslagen van
dit project
promoten via
allerlei kanalen.

Ja. Graag goede
beschrijving van
de huidige stand
van zaken.

http://wikilovesbieb.nl/

? WikiPortret Zelf Leeft dit project
nog?

? n/a n/a http://www.wikiportret.nl/

2012-Q3 Europeana
GLAMwiki Toolset

Europeana,
WMUK, WMFR

Ontwikkeling mass
upload tool voor
beelddonaties

MaartenD /
MaartenB

David Haskiya
(Europeana), Jan
Molendijk
(Europeana)

Project gestart 1
september 2012,
loopt tot 31
augustus 2013,
daarna mogelijks
verlenging.

Het project moet
dit juist
vergemakkelijken.

Begeleiding door
Maarten Dammers
en Maarten
Brinkerink.

Administratief;
beetje PR.

Ja http://outreach.wikimedia.
org/wiki/GLAM/Toolset_project

Nodig voor tweede
fase. Overleg
nodig met WMUK,
WMFR,
Europeana
hierover. Ik (SF)
vermoed dat de
andere chapters
hier ook geen
nieuw budget in
2013 voor
gealloceerd
hebben, maar ben
dit niet zeker.

2012-Q4 Aanschaf en huur
apparatuur:
camera e.a.

Zelf SandraF? n/a Vrijwilliger Vera de
Kok is gevraagd
om TEDx
Amsterdam
fotografisch te
coveren voor
Wikipedia: http:
//www.
tedxamsterdam.
com/event-2012/ -
30 november
2012. Zou mooi
zijn als we ruim
voor die tijd een
goede fotocamera
in huis hebben.

n/a Paar mensen die
input leveren bij de
soort apparatuur
die aangeschaft
wordt + noden die
er zijn voor te
huren materiaal.
Vragen aan Vera
de Kok en een
paar actieve
vrijwilligers die
regelmatig
presentaties
geven: Hay
Kranen, Maarten
Dammers...

Selectie en
aankoop van
camera laat ik
graag aan het
kantoor over,
alsook het
informeren van de
community over de
mogelijkheid om
hiermee aan de
slag te gaan. Zou
goed zijn om
infopagina hierover
op verenigingswiki
te hebben,
aankondiging via
nieuwsbrieven /
social media /
kroegen, en
bewaken dat alle
hiermee gemaakte
inhoud via een
eigen categorie op
Commons
vindbaar is.

Ja, van zodra iets
geregeld is

2012-Q4 Nederlandse
hackathon 10
november 2012

Zelf Informele en
kleinschalige
hackathon. Max.
20 deelnemers

SandraF en
Maarten Dammers
(initiatiefnemer)

n/a 10 november
2012. Een locatie
is nog niet bekend.

Nee. Nog vrijwilliger
nodig die de
hackathon leidt.
MaartenD is pas
vanaf de middag
aanwezig. Hay
Kranen is een
goede optie, is nog
niet gevraagd.

Helpen met interne
en externe PR van
de hackathon
(eventueel in
combinatie met
WCN, door
Jessica)

Ja

Aanvang in
kwartaal

Project Met partner(s) Activiteiten Contactpersonen
bestuur/vrijwilligers

Contactpersonen
partner(s)

Deadlines en
andere belangrijke
data

Beelddonaties of
andere technisch
complexe taken
verwacht?

Voorstel inzet
vrijwilligers

Voorstel inzet
kantoor

Mag op
verenigingswiki?

URL van projectsite / -info Financiering



2012-Q4 Creative
Commons
Caravan

Sebastiaan ter
Burg, partners
voor de toekomst
nog te bepalen

De caravan is
geen 'activiteit'
maar een mobiel
hulpmiddel dat we
bij allerlei
activiteiten kunnen
inzetten. Nog te
bepalen wat dit
specifiek wordt.
Live evenementen;
aanwezigheid op
beurzen en
festivals
bijvoorbeeld.

SandraF en
Sebastiaan ter
Burg

ntb SandraF heeft
vervolg/evaluatie-
afspraak met
Sebastiaan op 27
oktober 2012.
Verdere inzet is
nog niet bekend.

Nee; bij opstellen
caravan is wel wat
technische kennis
nodig
(netwerkbeheer,
vrij beperkt)

Per activiteit te
bepalen.
Gemiddeld 2-4
vrijwilligers om de
caravan te
bemannen. Zou
verder mooi zijn
als iemand zich
buigt over een
generieke
aandachtstrekker
met vrije inhoud,
makkelijk aan te
passen aan de
gelegenheid
(bijvoorbeeld een
slideshow die op
een monitor draait,
als
aandachtstrekker)

PR/communicatie
intern en extern
van activiteiten

Ja http://www.sebastiaanterburg.
nl/?p=474

Wil Sebastiaan
een apart project
van maken, waarin
WMNL als partner
kan optreden.

2012-Q4 Laaghangend fruit
- upload
achterstallige
beelddonaties

n/a Freelancer haalt
onze achterstand
met beelddonaties
in.

SandraF /
MaartenD

n/a Graag af te ronden
31 december
2012.

Ja. Begeleiding door
Maarten Dammers

Administratief;
beetje PR.

Ja

2012-Q4 Hedendaagse
kunst

Creative
Commons
internationaal

Boekje om
hedendaagse
kunstenaars te
informeren over
vrije licenties.

SandraF / mensen
van Open
Knowledge
Foundation, varia
Creative
Commons
(NL/FR/int), Sarah
Stierch

n/a 1 december: pre-
release versie 0.5
van het document
- valt samen met
10-jarig jubileum
van Creative
Commons. In lente
2013 wordt het
document verder
uitgewerkt.

Nee Sandra F. PR/communicatie Ja, van zodra het
traject nog net iets
verder gevorderd
is

http://wiki.okfn.
org/Contemporary_art

Financiering zal
waarschijnlijk
gebeuren vanuit
OKFN. Menskracht
is vrijwilligerswerk
van SandraF (kan
ook zonder
support van
WMNL)

2012-Q4 Borrels met
makers, om hen te
informeren over
vrije licenties

Nederland
Kennisland /
Creative
Commons
Nederland

1 borrel? SandraF Maarten Zeinstra
(Nederland
Kennisland)

Moet voor eind
2012, volgens mij

Nee Sandra F. en
Sebastiaan ter
Burg doen
voorlichting

Meenemen in PR Ja, van zodra
datum bekend etc.

2013-? Woordenlijst
Hebreeuwse en
Jiddisje woorden in
het Nederlands /
WikiWoordenboek

Stichting
Hebreeuwse en
Jiddisje woorden in
het Nederlands

Waarschijnlijk
donatie
dataset/woordenlijst
aan
WikiWoordenboek.
Maar zien het ook
groter:
samenwerking met
Taalunie,
OpenTaal. Ik stel
voor klein te
beginnen.

SandraF, backup
nodig

Henk Heikens,
Hans van
Deukeren

Import van hun
eigen
woordenboek-
database in
WikiWoordenboek.

Iemand die import
van database kan
doen. Wie? Verder
zou het goed zijn
om een paar
actieve bewerkers
van
WikiWoordenboek
nauw hierbij te
betrekken.

Vrijwilligers
recruteren/enthousiasmeren
bij
WikiWoordenboek.
PR/communicatie.

Nog niet. In
voorbereiding.

http://www.sofeer.nl

2013-Q? Internationale
hackathon 2013

n/a Organisatie van de
internationale
hackathon
overnemen van
WMDE.

MaartenD n/a Datum hiervan nog
te bepalen.

Nee Klein
organisatieteam
van 4-5 man.
Maarten
Dammers, Hay
Kranen, verder
rondvraag bij
hackathon 10
november doen?

SandraR: checken
bij WMDE (Pavel)
of zij de
organisatie in 2013
aan ons willen
doorgeven. Verder
hulp bij
organisatie,
PR/communicatie
intern en extern.

Nog niet. In
voorbereiding.

2013-Q? Vervolgtraject
Teylers

Teylers Museum Vervolgtraject; nog
te bepalen

SandraF / Jane /
Lodewijk

Geert-Jan Janse
(Teylers)

ntb Waarschijnlijk niet. ntb PR/communicatie Nog niet. In
voorbereiding.

Aanvang in
kwartaal

Project Met partner(s) Activiteiten Contactpersonen
bestuur/vrijwilligers

Contactpersonen
partner(s)

Deadlines en
andere belangrijke
data

Beelddonaties of
andere technisch
complexe taken
verwacht?

Voorstel inzet
vrijwilligers

Voorstel inzet
kantoor

Mag op
verenigingswiki?

URL van projectsite / -info Financiering



2013-Q1? Samenwerking
met Rijksmuseum

Rijksmuseum Nog te bepalen! SandraF, Hay
Kranen

Peter Gorgels
(Rijksmuseum)

Brainstorm
WikiZaterdag 27
oktober. Workshop
bij Rijksmuseum
22 november.

Ja - waarschijnlijk
combinatie van
beelddonatie en
koppeling met de
API van het
Rijksmuseum. Zou
goed zijn om
kennis over te
dragen naar
medewerkers van
Rijksmuseum.

2-4 mensen die
mee de activiteit
bedenken en die
volgend jaar het
project mee
uitdragen in de
gemeenschap.
Voor technische
ondersteuning
waarschijnlijk
iemand als
Maarten Dammers
nodig.

PR en
ondersteuning bij
organisatie en
productie van
activiteiten;
voorkeur is wel dat
het Rijksmuseum
zoveel mogelijk
zelf gaat hosten.

Nog niet. In
voorbereiding.

2013-Q2 Wikipedian in
Residence, project
Expedities

Tropenmuseum,
Stichting
Academisch
Erfgoed

Wikipedian in
Residence voor 1
jaar rond het
thema 'expedities'.

SandraF, backup
Maarten Brinkerink

Frank Meijer
(Tropenmuseum),
Esther Boeles
(SAE)

Indienen
projectaanvraag bij
Stichting DOEN:
oktober 2012 (door
Tropenmuseum en
SAE).
Nieuwjaarsborrel
in januari bij
Tropenmuseum?
Start
werkzaamheden
WiR in lente 2013?

Waarschijnlijk wel. Afhankelijk van
initiatieven van de
WiR.

Communicatie/PR
en ondersteuning
bij organisatie van
activiteiten.

Nog niet. In
voorbereiding.

WiR wordt betaald
door
Tropenmuseum en
SAE.

2013-Q2 Samenwerking
met Koninklijke
Bibliotheek en
Nationaal Archief

Koninklijke
Bibliotheek en
Nationaal Archief

Wilden
aanvankelijk een
Wikipedian in
Residence. Kan
nog steeds, maar
vanwege traject
met
Tropenmuseum
willen we ook
andere opties
bedenken.

SandraF, backup
nodig

Olaf Janssen (KB),
Anouk Janssen
(KB), Tim de Haan
(NA)

Brainstorm
WikiZaterdag 27
oktober. 'Achter de
schermen' bij KB
op 24 november.

Ja, waarschijnlijk
beide. Zou heel
goed zijn om
kennis hierrond
over te dragen
naar medewerkers
van KB en NA.

2-4 mensen die
mee de activiteit
bedenken en die
volgend jaar het
project mee
uitdragen in de
gemeenschap.
Voor technische
ondersteuning
waarschijnlijk
iemand als
Maarten Dammers
nodig.

Nog niet. In
voorbereiding.

2013-Q2 Europeana
Fashion

Nederlands
Instituut voor
Beeld en Geluid,
Centraal Museum
Utrecht

Edit-a-thon rond
mode (de
modecollectie van
Centraal Museum
Utrecht) in mei
2013.

SandraF, backup
nodig.

Erwin Verbruggen
(Nederlands
Instituut voor
Beeld en Geluid),
Ykje Wildenborg
(Centraal
Museum)

Meeting bij
Centraal Museum
eind oktober. Edit-
a-thon in mei.

Waarschijnlijk niet. 1-2 mensen die de
activiteit mee
opzetten en het
project mee
uitdragen in de
gemeenschap.

Gericht zoeken
naar
geinteresseerden
bij de bewerkers;
PR/communicatie
intern en extern
over dit project

Nog niet. In
voorbereiding.

http://www.europeanafashion.
eu

2013-Q2 Wiki Loves Public
Art / Europeana
Awareness

Europeana
Awareness,
mogelijks
Nationaal Comite 4
en 5 mei

Kleinschalige
activiteit rond
Nederlandse
oorlogsmonumenten.
Een
'snuffelactiviteit' is
voldoende. Wat we
precies gaan doen,
moet nog
besproken worden.

SandraF, backup
nodig.

John Andersson
(Europeana
Awareness),
Rutger van
Krieken en Niels
Weitkamp (Nat.
Comite 4 en 5 mei)

Eerste meeting
met Nat. Comite
op 29 oktober; de
activiteit zelf dient
voor eind mei 2013
plaats te vinden.

Import van
monumentenlijst.
Volgens mij is die
al vrij goed
gestructureerd; is
onderdeel van het
Open Cultuur Data
traject.

1-2 mensen die
mee de kleine
activiteit bedenken
en opzetten en die
het project mee
uitdragen in de
gemeenschap

Zie inzit
vrijwilligers:
ondersteuning
hierbij.

Nog niet. In
voorbereiding.

http://pro.europeana.
eu/web/europeana-awareness

2013-Q2 Wiki Loves Iets
Nieuws

Zelf Nieuwe activiteit,
nog te bedenken

Lodewijk, Hay,
SandraF

n/a Brainstorm - wat
gaan we doen -
wordt nu
ingepland.
Activiteit zelf vindt
idealiter in juni
2013 plaats.

Import van lijsten? Klein
organisatieteam
van 4-5 man

PR/communicatie
intern en extern

Nog niet. In
voorbereiding.

2013-Q3 Wiki Loves
Monuments 2013

Gemeenten Gemeentelijke
monumenten als
focus.

Lodewijk / Andre /
Bas

Organisatie zomer
2013; fotowedstrijd
september 2013

Lijsten en
uploadtech, en
MaartenD doet niet
meer mee.

Nog te vroeg? http://www.
wikilovesmonuments.nl

Aanvang in
kwartaal

Project Met partner(s) Activiteiten Contactpersonen
bestuur/vrijwilligers
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2013-? Gender Gap Partners zoeken /
Aletta?

Cyriel, Sarah, Vera
de Kok hierbij
betrekken

1 trekker nodig.
Wie?

PR/communicatie Nog te vroeg?

Aanvang in
kwartaal

Project Met partner(s) Activiteiten Contactpersonen
bestuur/vrijwilligers

Contactpersonen
partner(s)

Deadlines en
andere belangrijke
data

Beelddonaties of
andere technisch
complexe taken
verwacht?

Voorstel inzet
vrijwilligers

Voorstel inzet
kantoor

Mag op
verenigingswiki?

URL van projectsite / -info Financiering



Archivering Achterhalen en archiveren van info en correspondentie rond afgeronde projecten

Archivering
Aanleggen van een goed digitaal en fysiek projectenarchief op kantoor, via een systematiek die jullie zelf helemaal mogen bedenken :-) maar wel helder en toegankelijk voor alle geinteresseerde
bestuursleden, vrijwilligers en leden (?)

Contactenbeheer
Contactpersonen bij culturele en kennisinstellingen, zowel van vroeger als nu, opnemen in CRM-systeem; plan opstellen om hen ook structureel op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen bij de
vereniging te 'houden'

Evaluatie Samen opstellen van een stramien/methodiek voor evaluatie van voorbije activiteiten; opvolgen dat elk project ook wel degelijk geevalueerd wordt

Opvolging en
rapportering

Eigenlijk zou ik het prettig vinden als bij al mijn afspraken ook iemand van kantoor en (bij inhoudelijk belangrijke afspraken) mogelijks 1 geinteresseerde vrijwilliger aanwezig is. Van de medewerker op
kantoor zou ik durven te vragen om notulen van de meeting op te maken en rond te sturen / bij te houden... dat scheelt me echt veel werk! Lijkt me vooral iets voor de nog aan te nemen projectleider, wat te
doen in afwachting hiervan?

Opvolging en
rapportering

Culturele projecten in het jaarverslag beschrijven, waarbij bestuurslid cultuur copyedit / inhoudelijke check doet en meedenkt over de vorm (bijvoorbeeld: getuigenissen van deelnemers en medewerkers van
de culturele instellingen opnemen!)

Opvolging en
rapportering Praktische en redactionele ondersteuning bij het opstellen van informatiepakket over GLAM-samenwerking in 2013

PR extern
Algemeen: bij alle projecten de community - leden, vrijwilligers, actieve en minder actieve bewerkers, en ‘het brede publiek’ adequaat en uitnodigend informeren over de concrete, uit projecten voortkomende
activiteiten die we doen. Via welke wegen? Laat ik aan jullie over.

PR intern en
extern Vanaf nu structureel ervoor zorgen dat alle samenwerkingsprojecten op Commons heel goed eruit zien, eigen projectpagina
PR intern: voor
leden, bewerkers

Bijhouden algemeen projectenoverzicht op de verenigingswiki, waarin ik details aanvul. Ik kom hier echt niet aan toe anders... zowel voorbije projecten als huidige en toekomstige. Graag 1 persoon
aanstellen als eindverantwoordelijke en aanspreekpunt hiervoor - zal waarschijnlijk vanaf 2013 de nieuwe projectleider zijn.

PR/communicatie
rond activiteiten

Zou mooi zijn als op de verenigingswebsite/wiki heel prominent een activiteitenagenda komt te staan: een overzicht van concrete activiteiten waar leden, vrijwilligers, bewerkers en het publiek aan kunnen
deelnemen. Zo aantrekkelijk en mooi mogelijk. Duidelijk de boodschap uitdragen dat we veel doen, en dat je via de Vereniging Wikimedia Nederland aan heel veel interessante activiteiten kan deelnemen.
Verder een goede manier opzetten om de community en het brede publiek van nieuwe activiteiten op de hoogte te brengen.

Productionele
ondersteuning Hulp bij organisatie en enthousiaste begeleiding van activiteiten; dit is niet mijn eigen sterkste kant namelijk.

Soort taak Specifics



Europeana GLAMwiki Toolset Intern, partners
Aanschaf en huur apparatuur: camera e.a. TEDx Intern
Nederlandse hackathon 10 november 2012 10 nov Intern
Creative Commons Caravan Outreach, breed
Laaghangend fruit - upload achterstallige beelddonaties Intern, partners
Hedendaagse kunst CC 10y v 1.0? Outreach, hedendaagse makers
Internationale hackathon 2013 ?? Intern, internationaal
Vervolgtraject Teylers Outreach, voornamelijk ouder, extern/nieuwe

bewerkers
Samenwerking met Rijksmuseum

Workshop
Outreach, voornamelijk ouder, extern/nieuwe
bewerkers

Wikipedian in Residence, project Expedities
Nieuwjaarsborrel?

Outreach, waarschijnlijk ouder, streven naar
jonger, extern/nieuwe bewerkers

Samenwerking met Koninklijke Bibliotheek en Nationaal
Archief Brainstorm

Outreach, voornamelijk ouder, extern/nieuwe
bewerkers

Europeana Fashion Outreach, hopelijk jonger en divers,
extern/nieuwe bewerkers

Wiki Loves Public Art / Europeana Awareness Outreach, voornamelijk ouder, extern/nieuwe
bewerkers

Wiki Loves Iets Nieuws Outreach? Of ander doel? SF: graag jonge
doelgroep nastreven hier

Wiki Loves Monuments 2013 Outreach, voornamelijk ouder, extern/nieuwe
bewerkers

Woordenlijst Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het
Nederlands / WikiWoordenboek Outreach, kennisinstellingen, vrijwilligersveld
Gender Gap

Leden-, vrijwilligers- of publieksactiviteit gepland

2012 2013 Doelpubliek
Project 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


