Notulen Bestuursvergadering Wikimedia Nederland 16 november 2007 te Alphen aan den Rijn
Aanwezig:
Ronald Beelaard
Lodewijk Gelauff (notulist)
Hay Kranen
Siebrand Mazeland (later binnengekomen)
Elly Waterman (voorzitter)
Afwezig met melding:
Marjon Bakker
Oscar van Dillen
Agenda:
1. Vaststellen Agenda
2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2.1. Actiepunten vorige vergadering
3. Professionalisering
4. Wrapup Wikimedia Conferentie Nederland
5. Werkgroep Vrije Media
6. Werkgroep Workshops
7. Planning volgende vergadering & ALV
8. Verhouding Wikimedia Nederland en de Wikimedia Foundation
1 - Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals tevoren overeengekomen. De volgorde wordt gewijzigd zodat
Siebrand aanwezig kan zijn bij het stuk over de WCN.
2 – Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden, behoudens enkele wijzigingen, goedgekeurd. Lodewijk zal de notulen online
plaatsen.
2.1 – Actiepunten vorige vergadering
Lodewijk heeft nog geen contact opgenomen met Kennisnet, maar zal dat spoedig doen.
Hay zal nog enkele aanvullingen aanbrengen in het chapter activity report.
3 – Professionalisering
Bankrekening - Ronald zal ervoor zorgen dat Elly ook inzage krijgt in de bankrekening.
Postadres - Naar aanleiding van de vraag van Walter wordt bekeken of een postbus een optie is. Dit
is door de hoge kosten niet het geval. Ronald zal een constructie opzetten waarbij via de e-mail
gevraagd kan worden om het postadres.
Websites - Ronald heeft het overzicht van alle websites die onder beheer van de Vereniging vallen.
Ronald heeft een donatiebanner geplaatst op het talenportaal van wikipedia.nl , maar kan nog niets
zeggen over de effectiviteit ervan.
Communicatie - Elly merkt op dat er geen duidelijke procedure is voor het beantwoorden van
verzoeken en vragen. Het lijkt haar geen goed idee om alles door iedereen te laten goedkeuren.
Lodewijk stelt dat de gulden middenweg moet worden gezocht. Ronald vindt het vooral belangrijk
dat er bedacht wordt of anderen er misschien ook nuttige input op kunnen hebben.
Donaties – De huidige donatiepagina's zijn niet optimaal duidelijk. Ronald merkt op dat zijn
inschatting is dat donaties plaatsvinden tijdens een ingevingsmoment, en dat helderheid dus voorop
moet staan.

4 – Wikimedia Conferentie Nederland
Elly vindt dat de conferentie over het geheel genomen geslaagd is. Siebrand geeft aan dat er een
interne evaluatie heeft plaatsgevonden, en dat deze vooral heeft uitgewezen dat er eerder moet
worden begonnen aan het werven van sponsoren en dat het financieel dus ook eerder rond moet
zijn.
Ronald merkt op dat de toegangsprijs aan de hoge kant was. Dit kan wellicht een drempel zijn
geweest voor Wikimedianen. Elly is het ermee eens dat er inderdaad weinig Wikimedianen
aanwezig waren. Lodewijk: 30 a 40. Hay: doelgroep was ook voornamelijk het onderwijs. Er wordt
gesproken over het mogelijk splitsen van de conferentie in twee events, een voor Wikimedianen, en
een voor 'outsiders', Lodewijk, Hay en Siebrand geven aan dat dit aan de orde is geweest tijdens de
evaluatie, maar dat dit niet wenselijk werd geacht omdat dat ook splitsing van middelen,
mogelijkheden en mankracht zou leiden, terwijl de conferentie er inhoudelijk vermoedelijk weinig
op vooruit zou gaan. Siebrand wijst op de groei in het aantal partners ten opzichte van eerdere
edities, en ziet meer samenwerkingsmogelijkheden met MediaPlaza. Siebrand vraagt het bestuur om
de conferentie op de agenda van de ALV te zetten. Hay vat samen dat bij een volgende editie, er 1 a
2 mensen zich volledig op de sponsoring moeten storten, er naar een goede vorm moet worden
gezocht om beide doelgroepen goed te bedienen, en het organisatiecomite groter moet.
Elly geeft nog aan dat zij een aantal nuttige contacten heeft gelegd op de conferentie.
5 – Werkgroep Vrije Media
Elly: op de workshop zijn contacten gelegd, hier wordt nog steeds mee verdergepraat. De
werkgroep vrije media denkt erover om een bijeenkomst in Leiden te organiseren. Daar is
belangstelling vanuit een van de aanwezigen bij de workshop.
6 – Werkgroep Workshops
Siebrand: Doelstelling is nog steeds vier workshops per jaar. In 2007 zal dat waarschijnlijk echter
op 3 uitkomen. Vorige keer 12-15 deelnemers, mooi aantal. Laatste datum voor 2007 moet nog
gepland worden. Elly stelt de bieb in Rotterdam voor, die kostte in 2004 ongeveer 100 euro. Hay
vermoed dat de Vereniging hier wellicht een budget voor kan aanspreken. Ronald ziet ook wel
mogelijkheden.
7 – Aankomende vergaderingen
Er wordt afgesproken eind januari een visiebijeenkomst te beleggen met de leden. Op die manier
kan worden gekeken naar de toekomst van de vereniging enz. Deze wordt half december
aangekondigd door Lodewijk. 26 januari wordt overeengekomen als datum, en de bijeenkomst zal
plaatsvinden in Utrecht. Op 12 januari vindt een bestuursvergadering plaats ter voorbereiding. Op
29 maart zal er de jaarlijkse ALV plaatsvinden. Er wordt aangegeven dat vanuit het bestuur nog
steeds behoefte is aan de 'chapters meetup'.
Binnen het bestuur wordt een begin gemaakt met een visievoorstel voor de bijeenkomst, zodat er
een begin ligt. Dit zal in de vorm van een aantal onderbouwde stellingen gebeuren. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling in te gaan op interne beleidsmaatregelen van de individuele
projecten.
8 – Verhouding VWN en WMF
Vanuit de WMF is er een vragenlijst opgestuurd, met het verzoek deze in te vullen. Deze bevat een
flink deel aan fundamentele vragen, over hoe de vereniging functioneert, wil functioneren en idem
voor de WMF. Lodewijk had al enkele voorstellen gedaan, en lege plekken zijn nog ingevuld.

