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Vereniging Wikimedia Nederland
Postbus 167
3500 AD UTRECHT
tel. 030 – 320 023 8
info@wmnederland.nl
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Eigenaar van de website Wikipedia
is de internationale Wikimedia
Foundation. Deze stichting van het
algemene nut ondersteunt Wikipedia en vrije kennis wereldwijd.
Wikimedia Nederland is één van
meer dan dertig landelijke
verenigingen die de Wikimedia
Foundation helpen.
Alle foto's CC-BY-SA. Groepsbeeld en jongen
met netbook: Ziko van Dijk; reeks beelden van
boven: Roman Bonnefoy, Bernard Landgraf,
Markus Koljonen, Taro Taylor.
Het logo van Wikimedia Nederland is een
beschermd beeldmerk.
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misbruikt zien worden.
► Vrije kennis – wij stelen geen
teksten en beelden. Wij maken ze
zelf, of we vragen mensen om hun
materiaal vrij te geven.
► Openheid – wij willen dat iedereen kan meedoen. We kijken niet
naar leeftijd, geslacht of huidskleur.

