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Welkom aan alle nieuwe leden!
Allereerst welkom aan alle nieuwe leden. We hebben afgelopen maanden weer een tiental leden
bijgekregen. Ons ledenaantal is sinds onze oprichtingsbijeenkomst in september meer dan
verdubbeld tot 53 leden.
Alle leden die publiek genoemd willen worden zijn op onze website te vinden. Door de nieuwe
leden hebben we ook nieuwe categorieën aangemaakt zoals ‘Open Zorg’ en ‘Juristen en
advocaten’. Geïnteresseerd in onze nieuwe leden? Neem contact met elkaar op!

Zie je mensen uit je open omgeving die nog geen lid zijn? Stuur ze dan de link naar ons
aanmeldformulier: h
 ttp://www.opennederland.nl/word-lid/
Zoals je ziet op onze ledenlijst bestaat er een mogelijkheid om een kleine bio en foto te
plaatsen. Hierdoor ben je binnen het netwerk en daarbuiten makkelijker te vinden. Mail ons als je
een bio en/of foto wilt toevoegen aan je profiel.

Agenda komende tijd
Algemene Ledenvergadering, 24 april
2019
Op woensdag 24 april is de volgende Algemene
Ledenvergadering (ALV). Zet deze datum vast in je agenda.
De locatie, tijden en de agenda worden binnenkort bekend
gemaakt. Heb je zelf een punt dat je wil bespreken? Geef dat
dan door aan Hessel van Oorschot
(hessel@opennederland.nl)

Creative Commons Global Summit, 9-11 mei in Lissabon
Van 9 t/m 11 mei 2019 vind de C
 reative Commons Global Summit plaats in Lissabon. Dit is het
hét jaarlijks evenement om leden van andere Creative Commons chapters te ontmoeten, van
gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Vanuit Nederland zullen verschillende bijdragen
geleverd worden, zo spreken in ieder geval Hanno Lans, Lisette Kalshoven, Maarten Zeinstra,
Paul Keller, Ruurd Blom, Sandra Fauconnier en Sebastiaan ter Burg tijdens de summit.
Kijk voor meer informatie op https://summit.creativecommons.org/. Ga je mee?

Telecloud.nl sponsored telefoonnummer
In december hebben we onze eerste praktische sponsor gekregen. Telecloud.nl heeft ons
voorzien van een telefoonnummer (+31850160418). Dit telefoonnummer wordt doorgeschakeld
naar een van de mobiele nummers van het bestuur. Het
nummer wordt gebruikt voor open Nederland en Creative
Commons Nederland en is tijdens kantooruren bereikbaar.

Ook betekent dit dat de helpdesk van Creative Commons Nederland is verhuisd van Kennisland
naar Open Nederland. We bedanken Kennisland voor het opnemen van de telefoon de afgelopen
14 jaar.

Publiek Domein werkgroep & Publiek domein dag
Afgelopen januari vond de tweede Nederlandse Publiek Domeindag plaats, deze keer onder
organisatie van Open Nederland in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Sebastiaan ter
Burg en Maarten Zeinstra hebben een prachtige dag neergezet met ongeveer 70 bezoekers. De
hele dag is door Sebastiaan geregistreerd en terug te kijken via p
 ubliekdomeindag.nl. Wij
bedanken ons lid Hanno Lans voor het beschikbaarstellen van het domein en de hosting.
Neem contact op met Sebastiaan ter Burg of M
 aarten Zeinstra als je mee wilt doen aan de
Publiek Domein werkgroep of kijk o
 p de site voor meer informatie.

Re:rec competitie afgelopen
Leden Hessel van Oorschot en Hanno Lans hebben met succes de R
 E:REC muziekwedstrijd
afgesloten. De winnaars zijn bekend en zullen binnenkort inclusief de winnende nummers
gepubliceerd worden. Daarnaast zal er een professionele LP (vinyl) worden gemaakt. De
winnaars krijgen ieder 20 exemplaren. Hessel heeft beloofd om in zijn sessie tijdens de Global
Summit hierop terug te komen.

Project Open Archief
Open Nederland is een samenwerking aangegaan met het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid en het Nieuwe Instituut door onze expertise te lenen aan OpenArchief.com. Open Archief
heeft op dit moment een open call voor drie werkbeurzen om een kunstwerk te maken met open
archiefmateriaal.

Creative Commons International Council
Ook internationaal maakt de Creative Commons Nederland chapter goede stappen. In
september hebben we Lisette verkozen tot lid van de Creative Commons International Council.
Afgelopen maand is zij intern verkozen tot de Executive Committee van de International Council.
Ze zal hierdoor beter zicht krijgen op de interne vraagstukken van Creative Commons Global, en
concreet advies geven over hoe we de global community kunnen laten groeien.
Je kan bij Lisette terecht voor vragen en connecties bij de internationale community. Je kan
haar op de Creative Commons Slack een bericht sturen, of haar contactgegevens op de site
vinden.
De hele Executive Committee bestaat uit een mix van leden van de chapters, en
vertegenwoordigers vanuit CC Global:
●

Alek Tarkowski (CC Poland)

●

Claudio Ruiz (CC Director of Ecosystems, CC Staff)

●

Delia Browne (CC Australia, representative of the CC Board)

●

Ethan Senack (CC USA)

●

Franco Giandana (CC Argentina)

●

Jorge Gemetto (CC Uruguay)

●

Lisette Kalshoven (CC Netherlands)

●

Liz Oyange (CC Kenya)

●

Ryan Merkley (CEO Creative Commons)

KvK Inschrijving
Sinds begin februari is vereniging Open
Nederland ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (73999393). Hiermee is ook mogelijk
geworden om een bankrekening te openen:
NL80BUNQ2208543998 t.n.v. Vereniging Open
Nederland.

Foto’s
●

publiek domein dag 2019, CC BY 2.0, Sebastiaan ter Burg

●

Visitekaartjes, C
 C BY 4.0, Sebastiaan ter Burg

●

Bestuursvergadering, CC BY 4.0, Sebastiaan ter Burg

