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Oprichting Vereniging Open Nederland
In september 2018 hebben we samen met jullie de vereniging Open Nederland opgericht. De
afgelopen maanden hebben we veel werk verzet om deze vereniging op te tuigen. In deze
nieuwsbrief laten we zien waar we mee bezig zijn geweest en waar jullie kunnen helpen om
onze gezamenlijke missie te bereiken.

OpenNederland.nl
Om 2019 goed in te luiden hebben we vandaag onze website opennederland.nl publiek
beschikbaar gemaakt. Op deze site gaan we aandacht besteden aan jullie open projecten. We
willen jullie dan ook vragen om jullie open projecten naar ons door te sturen via
bestuur@opennederland.nl
De site besteedt daarnaast ook specifiek aandacht aan de leden van de vereniging. Door
thematisch weer te geven waar welk lid mee bezig is leggen we verbanden en maken we jullie
werk zichtbaarder. Op een o
 verzichtspagina kan je zien waar de leden mee bezig zijn. Wil je een
bio of contactinformatie toevoegen? Mail ons en plaatsen die bij je profiel op de site.

Publiek Domein Dag
2019 Begint met een eerste productie van Open Nederland: Publiek Domein Dag. Op 3 januari
organiseren we samen met de Koninklijke Bibliotheek een evenement waarin we het publiek
domein vieren. Elk jaar op 1 januari verloopt het auteursrecht van die makers die meer dan 70
jaar geleden overleden zijn. Werken waar deze mensen de enige maker zijn kunnen vanaf die
datum vrij verspreid en aangepast worden. Meld je aan voor publiek domein dag, er zijn nog een
paar plaatsen beschikbaar: publiekdomeinddag.nl

Sponsoring
In 2019 gaan we actief op zoek naar sponsoring en
zullen we Open Nederland als organisatie verder op de
kaart zetten. Dit maakt het mogelijk interessante
evenementen te organiseren, bij te wonen, of te
ondersteunen. We hebben al enkele potentiële sponsors
benaderd, maar als jij nog tips hebt dan horen we dat
natuurlijk graag.

Mailinglijst

We zijn bezig met het
opzetten van een mailinglijst
zodat jullie rechtstreeks met
elkaar kunnen praten. Deze
zal binnenkort opgezet zijn,
we stellen jullie daarvan op
de hoogte.

ALV op 24 april 2019 & CC Global Summit
Een paar belangrijke dingen staan al vast. Blokkeer 24 april in je agenda, dan houden we onze
eerste algemene ledenvergadering (ALV). We hebben onze ALV zo gepland dat deze vlak voor de
Creative Commons Global Summit plaats vindt op 9 tot en met 11 mei, deze keer in Portugal.
Hierdoor kunnen we gezamenlijk afstemmen en mogelijk nog wat coördineren. We hopen jullie ook
daar te zien. Voor de leden die naar de Summit gaan hebben we tijdens de ALV een leuk cadeautje.
Fijn nieuwjaar en tot een geweldig 2019!
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