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Two days of
Drupal you
can’t miss
In 2019 gaan we grenzen verleggen: Drupaljam
wordt Drupaljam:XL: een tweedaags congres
waarin technologie en business nog meer ruimte
krijgen en waar alles te vinden is op het gebied
van Drupal. Drupaljam:XL verbindt ruim 500
professionals, (potentiële) gebruikers, developers
en web bureau’s met een programma vol inspiratie,
workshops en cases en de mogelijkheid om
te netwerken. Als klap op de vuurpijl vindt de
Nederlandse Splash Awards editie 2019 plaats
tijdens Drupaljam:XL.
2

Heb je interesse om Drupaljam:XL en/of de Splash
Awards 2019 te sponsoren, wees er dan snel bij. Elk
jaar zijn de sponsormogelijkheden zeer gewild en ook
nu geldt: op is op. Mocht je in 2018 nog financiële
ruimte hebben; het is ook mogelijk om dit jaar al een
factuur te ontvangen. Heb je ideeën of aanvullingen
om iets geweldigs te doen? Laat het ons weten op
drupaljam@stichtingdrupal.nl. We denken graag mee
om ze op een goede manier tot uiting te brengen.
Alvast hartelijk bedankt voor je deelname en we
kijken ernaar uit om samen Drupaljam:XL tot een
spraakmakend congres te maken!
Drupaljam:XL staat gepland op 27 en 28 juni 2019,

Carole Grootenboer

ruim voor de zomervakanties. De locatie is opnieuw

Lead organisatie Drupaljam:XL

De Fabrique in Maarssen. Met twee dagen krijgen
developers meer ruimte voor technische verdieping
en stellen we de zakelijke kant van onze markt verder
open voor (potentiële) afnemers. Daarnaast geeft het
sponsors ruim de mogelijkheid om te verbinden met
nog meer mensen uit diverse doelgroepen.
Voor je ligt het sponsorprogramma van Drupaljam:XL
en Splash Awards 2019. Zonder sponsors is Drupaljam
niet mogelijk. We zijn de sponsors van de afgelopen
jaren enorm dankbaar voor het niveau waar Drupaljam
nu staat. Nu zetten we Drupaljam nog verder op
de kaart en we hopen natuurlijk van harte dat jullie
ook nu weer van de partij zijn om dit mogelijk te
maken. Wij zijn ervan overtuigd dat we voldoende
interessante mogelijkheden bieden om je merk
gedurende twee dagen te profileren onder de ruim
500 bezoekers, bijvoorbeeld via Sponsored Tracks,
zichtbaarheid tijdens en na Drupaljam:XL, de Splash
Awards 2019, en een plek in de aftermovie.
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De Fabrique
De Fabrique in Maarssen is ook in 2019 dé locatie
voor Drupaljam:XL. De Fabrique is een oude
mengvoederfabriek die is getransformeerd in
een moderne evenementenlocatie met een
inspirerende industriële uitstraling. Drupaljam:XL
vindt plaats in de Perserij en nog een vijftal ruimtes
die door de unieke sfeer vaak gebruikt worden
voor fotoshoots van kledingmerken en interieur
ontwerpers. Thule en The Voice of Holland maakten
er al eerder geweldige evenementen.

De Fabrique is goed bereikbaar met de auto of het
openbaar vervoer voor iedereen in Nederland of
België. Je vindt het gebouw aan de Westkanaaldijk
7 in Utrecht, op loopafstand van station. Dit jaar
rijdt er gedurende de dag wederom een pendelbus
op en neer naar het station Maarssen.
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Over Drupaljam:XL

te winnen in 8 verschillende branches en 2 in de
categorieën: UX/design en Tools/apps.

Drupaljam:XL is de overtreffende trap van Drupaljam,

De Splash Awards zijn in 2014 in Nederland ontstaan,

het jaarlijks evenement over het digital experience

en worden inmiddels in 8 landen georganiseerd

platform Drupal. Ruim 500 ontwikkelaars, gebruikers

op basis van hetzelfde (open source) concept. In

en leveranciers uit Nederland en België komen

september 2018 streden de lokale winnaars voor

samen om kennis te delen, te netwerken en elkaar

het eerst om de Europese Splash Awards. Naar

te inspireren. Het programma staat zoals elk jaar vol

verwachting zullen de winnaars van de Splash Awards

met technische Drupal insights en inspirerende tracks

2019 opnieuw kans maken op de internationale titel.

over Development, UX, business tracks en dit jaar ook

De uitreiking van Splash Awards 2019 vindt plaats

een dag met technische workshops.

tijdens Drupaljam:XL.

Drupaljam:XL vindt plaats op 27 en 28 juni 2019 in
De Fabrique in Maarssen.
Drupal is het populaire open source CMS dat onder

Kennis delen en inspireren

meer door RTL, Amnesty International en Tesla

Drupaljam:XL is het evenement om kennis en

wordt ingezet om online ambities waar te maken. In

ervaringen uit te wisselen over Drupal, nieuwe

Nederland werken dagelijks duizenden mensen met

technologie, cases en ontwikkelingen op het gebied

Drupal. Ontwikkelaars, content redacteurs, IT- en

van Drupal. Ontwikkelaars, content redacteurs,

marketingmanagers en leveranciers komen samen op

IT- en marketingmanagers en leveranciers komen

Drupaljam:XL.

samen op Drupaljam:XL. Professionals uit jouw
organisatie kunnen zelf ook hun kennis delen en
daarmee hun vingerafdruk achterlaten binnen en

Over de Splash Awards

buiten het Drupal landschap. Om de veelzijdigheid
in kennis te waarborgen gaan we dit jaar weer een
selectie maken van sprekers met tracks met (veel)

De Splash Awards worden jaarlijks uitgereikt aan

diepgang. Daarnaast geven de workshops developers

de beste Drupal projecten van het afgelopen jaar.

de kans om een hands-on training te ontvangen. De

Met deze Awards willen we Drupal-leveranciers en

Community Day staat 100% in het teken van techniek

-developers die buitengewone prestaties leveren

waardoor we developers de verdieping gaan bieden

op een voetstuk zetten, Drupal promoten en

die ze zoeken.

nieuwe talenten aantrekken voor onze community.
Inzendingen worden door een onafhankelijke vakjury
beoordeeld op criteria als: de online doelstellingen die
waren gesteld aan het project, het concept en design
van de website en eventueel open source contributies
die zijn gedaan door de ontwikkelaar. Er zijn awards
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Drupal equals Business

Organisatie

Drupaljam:XL vindt plaats in juni 2019, ruim voor

Drupaljam:XL en de Splash Awards 2019 worden

de zomervakanties en start met de Business Day

georganiseerd door Stichting Drupal Nederland

en de uitreiking van de Splash Awards. Door onze

en ervaren vrijwilligers. De organisatie werkt hard

samenwerking met Emerce en RTL willen we dit jaar

aan het samenstellen van het programma en de

meer (potentiële) zakelijke gebruikers aantrekken.

inzendingen. Zodra het concept programma gereed

De Business Day bestaat uit een line-up van

is, sturen we je een update. Houd ook onze social

inspirerende keynotes voor business managers,

media kanalen en de website in de gaten.

marketeers, bureau’s, project managers en
professionals. Eerder waren Boris Veldhuizen van

Heb je vragen, stuur een bericht aan:

Zanten (The Next Web) en Daniel Gebler (Picnic) te

drupaljam@stichtingdrupal.nl

gast met onderwerpen op het gebied van digitale
transformatie, online innovaties en customer
experience.

Verbinden en netwerken

Stichting Drupal Nederland
Stichting Drupal Nederland ondersteunt de
promotie van Drupal en haar Nederlandstalige
gebruikersgemeenschap. Dit doen we door het

Drupaljam: XL kenmerkt zich door de informele

organiseren van Drupal gerelateerde evenementen

setting en hoge mate van expertise. Niet voor

en het bevorderen van de onderlinge contacten

niets zeggen mensen die met Drupal kennismaken

tussen Drupal ontwikkelaars en Drupal.

dat Drupal uniek is. Naast het opdoen van nieuwe
contacten en kennis is er ook voldoende ruimte om
te netwerken en te ontspannen. Drupaljam:XL biedt
wederom mogelijkheden om de laatste projecten en
lessons learned te delen en ieders zichtbaarheid in
het Nederlandstalige Drupal landschap te vergroten.
Op Drupaljam:XL zijn potentiële werknemers ook op
het juiste adres. Zij kunnen kennis maken met de
sponsors en vooral met de mensen die het hart van
jullie bedrijf vormen. Dit jaar stellen we kaarten ter
beschikking aan onderwijsinstellingen en studenten.
En met meer (potentieel) zakelijke gebruikers op de
Business Day en de combinatie met de Splash Awards
vergroten we ook jullie kansen op zichtbaarheid in de
markt en interessante leads.
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#drupaljam19
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de 15
Drupaljam!
e

In 2007 werd Drupaljam als informele bijeenkomst
gestart. Ongeveer 30 enthousiaste leden uit de
Nederlandse en Vlaamse Drupal gebruikersgroep
verzamelden zich centraal in Nederland om te
praten en kennis uit te wisselen over Drupal.
Intussen is Drupaljam één van de grootste Drupal
evenementen in Europa, naast DrupalCamp (UK),
Drupal Europe en DrupalCon.
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Overzicht

van de laatste
14 Drupaljams

2007

Mediapark, Hilversum: 30

2008

Driestroom, Elst: 60
Avans Hogeschool, Breda: 90

2009

Universiteit Twente, Enschede: 90
Hogeschool Utrecht, Utrecht: 180

2010

Stayokay Zeeburg, Amsterdam: 250

2011

Beeld & Geluid, Hilversum: 300

2012

4MKBCenter, Zoetermeer: 325

2013

De Kuip, Rotterdam: 350

2014

Inn Style, Maarssen: 350

2015

De Fabrique, Utrecht: 350

2016

De Fabrique, Utrecht: 360

2017

De Fabrique, Utrecht: 395

2018

De Fabrique, Utrecht: 440

Sponsor van
Drupaljam
Sponsorprogramma

Werving en netwerken

Drupaljam:XL is samen met de Splash Awards

Drupaljam is dé plaats waar je kansen kunt

2019 een evenement voor en door professionals,

benutten als het gaat om werving en netwerken.

geïnteresseerden en ontwikkelaars van het open

Denk hierbij aan het ontmoeten van potentiële

source content management systeem Drupal. Zonder

partners, het aantrekken van nieuwe medewerkers

sponsors is het niet mogelijk om beide evenementen

of het presenteren van jullie werk aan potentiële

te organiseren en daarmee Drupal nóg groter te

opdrachtgevers. Deze vorm van face to face

maken. Met een groter evenement wordt ook de

contact is zeer waardevol.

zichtbaarheid voor jouw bedrijf groter. En zo wordt
jouw betrokkenheid bij Drupal als gezamenlijk project,

Als je experts wilt inhuren (of ingehuurd wilt worden)

waar we met passie aan werken, direct zichtbaar.

dan is dit dé plek waar partijen elkaar ontmoeten.

In de media

Hoe word je geld besteed?

Als sponsor van Drupaljam:XL en de Splash Awards

Geheel in lijn met de Drupal filosofie zijn we open

ben je 100% betrokken bij de Drupal gemeenschap

over de besteding van jullie bijdrage. Deze zorgt er

en zichtbaar in de Nederlandse markt. Met de longtail

rechtstreeks voor dat we de locatie, de sprekers,

van het event in media heb je voor langere tijd

de lunch en alle benodigde faciliteiten en publiciteit

profijt van je deelname. We werken dit jaar samen

eromheen kunnen realiseren. Drupaljam bestaat

met Emerce en RTL om Drupaljam:XL en Splash

niet zonder jullie bijdrage. De organisatie wordt

Awards 2019 voor een breed zakelijk publiek onder de

gerealiseerd door professionele vrijwilligers. We

aandacht te brengen.

voeren een transparante boekhouding die op verzoek
ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenschap.
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Overzicht van
de sponsor
mogelijkheden
Drupaljam:XL is het grootste evenement voor
gebruikers, ontwikkelaars en zakelijke aanbieders
van Drupal. Dit jaar is echt een unieke kans om
je organisatie te profileren door Drupaljam:XL
te sponsoren voor een nog breder publiek. Als
sponsor van de Splash Awards 2019 heb je een
exclusieve mogelijkheid om jezelf letterlijk in de
spotlight te zetten voor alle aanwezige bureaus én
opdrachtgevers.
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PLATINUM

GOUD

ZILVER

BRONS

Aantal dagen

2

2

2

2

Aantal

2

6

8

-

4m2

2m2

-

-

eigen slide

eigen slide

gedeelde slide

gedeelde slide

-

-

Oppervlak
Logo op openingslides
Zaal vernoemd naar
sponsor
Sponsored track
25 min. presentatie
over business case

Elke sponsor krijgt
Alle sponsors
1 dag de hoofdzaal krijgen een ruimte
vernoemd naar
vernoemd naar
het bedrijf
het bedrijf
2 dagen

1 dag

-

-

groot
bovenaan

middelgroot
bovenaan

in het midden
van de pagina

onderaan
de pagina

Logo op roll-up banner

ja

ja

ja

ja

Badge met logo, sponsor
level en bedrijfsnaam

ja

ja

-

-

Badge met sponsorlevel
en bedrijfsnaam

-

-

ja

ja

Logo in programma

ja

ja

ja

-

Vrijkaarten

8

4

2

1

Boodschap in Drupaljam
video

ja

ja

-

-

Actie voor ZZP’er: op podium

-

-

-

ja

Ruimte voor 1 minuut video
bij opening

ja

-

-

-

10% x sponsoring korting op
partnerprogramma

600

300

150

50

€ 6.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 500

Banner op de website
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Aanvullende
mogelijkheden
Drupaljam:XL
Er zijn nog veel leuke extra manieren om op te vallen. Deze komen naast
bovenstaande sponsormogelijkheden en zijn beschikbaar voor Zilver, Goud
en Platinum sponsors. Combineer deze met jullie concept of boodschap om
deze aanvullingen maximaal te benutten.

Creatief met sponsoren

Sponsoring Splash Awards

We dagen je als sponsor graag uit om vooral veel

Na 4 succesvolle edities staat de eerste lustrumeditie

leuke, creatieve uitingen te bedenken om je te

van de Splash Awards voor de deur. De award avond

onderscheiden op Drupaljam:XL. Het verspreiden

wordt bezocht door zo’n 150 Drupal professionals en

van drukwerk, souvenirs en bedrukte bottles doen

hun klanten. Als sponsor van de Splash Awards heeft

het altijd goed. Ook robots, ballonnen, foodtrucks en

u exclusiviteit, dus dit is een uitgelezen mogelijkheid

entertainment booths deden het voorgaande jaren

om uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij alle

erg goed. En de netwerk drinks op het einde van

top Drupal agencies van Nederland en België, en hun

beide dagen zijn altijd te sponsoren natuurlijk! We

klanten!

horen graag wat jullie ideeën zijn zodat we samen
met de Fabrique kunnen meedenken. Vanuit horeca
en commercieel oogpunt is niet alles mogelijk,
dus betrek ons vooral tijdig zodat we niet tijdens
Drupaljam:XL voor teleurstellingen komen te staan.
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Video sponsor (1x)

Afterdrinks (2x)

De afgelopen edities hebben we een video compilatie

De borrel na afronding van het formele programma

van de dag gemaakt. De opname van Drupaljam:XL

maakt Drupaljam:XL extra gezellig. Voor € 550 krijg je

valt dit jaar te sponsoren. Wij zullen dan vermelden dat

eeuwige dankbaarheid, vermelding op een eigen slide

deze video tot stand is gekomen met jouw bijdrage

bij de opening en bij de tap. Er zijn drie slots hiervoor

aan het begin van de video en bij de aftiteling. De

beschikbaar, naast je reguliere sponsorbijdrage van

video wordt ook op YouTube geplaatst en krijgt zo nog

Platinum, Goud of Zilver.

honderden views.
Ook zullen we goud en platinum sponsoren ongeveer
10 à 15 seconden de tijd geven om met een boodschap
in de video te verschijnen.

Catering

Koekjes (1x)
Brownie/koekjes bij ontvangst (€300)

Candybars (1X)
Candybar in de pauze (€450)

Er zijn nog veel leuke extra manieren om op te vallen.
Deze komen naast de reguliere sponsorbijdrage van
het niveau zilver of hoger.

Bittergarnituur
Bittergarnituur bij de borrel (€500)

Coffee (1x)
Alle bezoekers zijn blij met koffie (en WiFi). Een
extra slide bij de opening en een vermelding bij de
koffietafels is voor jullie. Er is maximaal 1 Koffie Sponsor
en enkel beschikbaar voor Platinum, Goud en Zilver
sponsoren. Deze optie kost €750
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PROMOTIE TIJDENS DE SPLASH AWARDS			

€ 3.000

• 2 Vrijkaarten voor de Splash Awards
• Eigen slide tijdens de award avond, meermaals getoond
• Expliciete vermelding tijdens welkomstwoord
• Banner op de website van de Splash Awards, gedurende 1 jaar
• Mogelijkheid tot het uitreiken van de Website van het Jaar award
aan de winnaar, inc. 1 minuut elevator pitch

• Logo op de website SplashAwards.nl
• Mentions op onze social kanalen (Twitter, Facebook)
• Promotie tijdens Drupaljam:XL
• Eigen slide tijdens de openingspresentatie
• Logo op website van Drupaljam:XL
• Logo in het programma
• Logo op roll-up banner
• In aftermovie
• Voordelen bij de Stichting Drupal Nederland
• € 300 korting op partnerprogramma: www.drupal.nl/partners
16
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Voordelen voor SDN Partners

Verzekering en veiligheid

Als Partner van SDN heb je voordeel bij het sponsoren

Er mogen geen voorwerpen worden aangebracht op

van Drupaljam:XL en Splash Awards 2019. Je ontvangt

muren, vloeren, wanden, palen of andere onderdelen

10% van je sponsorbijdrage als korting op de deelname

van de expositieruimte zonder voorafgaande toe-

aan het partnerprogramma.

stemming van de organisatie. Mocht door toedoen van
een sponsor schade ontstaan aan de expositieruimte,
dan zullen de kosten hiervoor verhaald worden op de

Voorwaarden
Als organisatie van Drupaljam:XL en Splash Awards

sponsor. De organisatie van Drupaljam:XL, de Splash
Awards 2019 en De Fabrique zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele schade of verlies ontstaan gedurende
beide dagen in en rond de locatie.

doen we graag een beroep op het grote enthousiasme
en de creativiteit van jullie als sponsor. Drupaljam:XL
moet een leuk en waardevol evenement zijn waar we
met z’n allen met plezier op terug kunnen kijken. Om
te zorgen dat Drupaljam:XL en Splash Awards aan

Betaling

deze ambities voldoen onderschrijven we de Drupal

Drupaljam:XL en Splash Awards 2019 worden volledig

Code of Conduct http://drupal.org/dcoc

door Stichting Drupal Nederland georganiseerd en
betaald. Om te voorkomen dat de stichting vanuit
haar eigen middelen moet gaan (voor)financieren, is

Toekenning van
sponsormogelijkheden
De sponsormogelijkheden worden toebedeeld

jullie sponsorschap pas definitief als de betaling tijdig
en volledig is ontvangen. Uiterlijk 30 dagen na de
factuurdatum of uiterlijk voor 21 Juni 2019. Indien de
betaling niet ontvangen is op deze datum, vervalt het
sponsorschap.

op basis van volgorde waarop de ondertekende
aanmeldingen bij ons zijn binnengekomen. Enkel

Vanaf het moment dat je als sponsor bent gecom-

volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingen

mitteerd houden we rekening met jullie komst en

kunnen wij in behandeling nemen,

maken we hiervoor kosten t.b.v. standplaatsen
en drukwerk. Er worden derhalve geen restituties
verleend.
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Organisatie
Drupaljam:XL en de Splash Awards 2019 worden georganiseerd door
Stichting Drupal Nederland en ervaren vrijwilligers. De organisatie werkt
hard aan het samenstellen van het programma en de inzendingen. Zodra
het concept programma gereed is, sturen we je een update. Houd ook onze
social media kanalen en de website in de gaten. Heb je vragen, stuur een
bericht aan drupaljam@stichtingdrupal.nl

Aan de organisatie van Drupaljam: XL in 2019 werken de volgende vrijwilligers mee:
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Jeffrey Bertoen

Lara van Zuilen

Sjoerd van der Vis

Tessa Bakker

Eric Mulder

Arie Nieuwkoop

Imre Gmelig Meijling

Carole Grootenboer

Splash Awards 2019

Stichting Drupal Nederland

De organisatie van de Splash Awards is net als het

Stichting Drupal Nederland ondersteunt de

afgelopen jaar weer in de capabele handen van Erik

promotie van Drupal en haar Nederlandstalige

Huijs en Jeroen van den Berg.

gebruikersgemeenschap. Dit doen we door het
organiseren van Drupal gerelateerde evenementen en
het bevorderen van de onderlinge contacten tussen
Drupal ontwikkelaars en Drupal
Heb je interesse om een volgende Drupaljam te
organiseren? Of wil je helpen met één van de andere
evenementen van Stichting Drupal Nederland? Stuur
ons een mailtje op drupaljam@stichtingdrupal.nl met
je achtergrond en wat je zou willen doen. Je kunt ook
bijdragen door partner te worden van Stichting Drupal

Drupaljam:XL ontwerp

Nederland.

Het beeldmerk, huisstijl en website van Drupaljam:XL
zijn ontworpen door Ruben Meines (rubenmeines.com).
Vormgeving sponsorbrochure door Studio Paf (studiopaf.nl)

#drupaljam19
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Drupaljam:XL is een initiatief van Stichting Drupal Nederland.
Het Stichting Drupal Nederland en Drupaljam:XL logo zijn in
beheer van Stichting Drupal Nederland. Drupal en het Drupal
logo zijn een geregistreerd handelsmerk van Dries Buytaert. Het
beeldmateriaal in deze brochure is auteursrechterlijk beschermd.
Wijzigingen, typ- en drukfouten voorbehouden.
v4/05120218

Aanmelden
Door Drupaljam:XL te sponsoren maak je hét Drupal evenement van Nederland nog groter én verbind je je naam aan
één van de grootste open source initiatieven ter wereld. Zichtbaarheid in de groeiende Drupal markt, contact leggen
met nieuwe spelers en ontwikkelaars en een bijdrage aan een fantastisch evenement is wat je kunt verwachten.

Invullen en meedoen

Stuur dit ingevulde formulier ondertekend aan: drupaliam@stichtingdrupal.nl inclusief je bedrijfslogo. We behandelen
alle inzendingen in volgorde van binnenkomst. Zodra je betaling door ons is ontvangen, is je sponsoring definitief. De
voorwaarden voor sponsoren staan vermeld in de Drupaljam:XL 2019 sponsorbrochure.

Drupaljam:XL Sponsoring

Aanvullende Sponsoring

O Goud € 3.000

O Koffie Sponsor € 750

O Zilver € 1.500

O Afterdrinks Sponsor € 550

O Brons € 500

O Brownies € 300

O Platinum € 6.000

O Video Sponsor € 1.000

O Bittergarnituur € 500

Splash Awards 2019
Sponsoring

O Splash Awards 2019 main sponsor €3000

Contactgegevens
Naam
Organisatie
Adres
E-mail			Telefoon
Handtekening			
Opmerkingen

Datum			

Plaats

