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SUCCES

Eén van de hoogtepunten van 
het afgelopen jaar was onze 
DUUGfest 2018 conferentie 
in oktober. Met 150 bezoekers  
en sprekers van over de hele 
wereld een enorm succes! 

Weetje: 150 personen was 
het maximale aantal wat op 
de DUUGfest locatie aanwezig 
mocht zijn ivm veiligheid. Hoe we 
nu gaan groeien lees je verderop!
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VOORWOORD

Beste (toekomstige) vriend van de Dutch Umbraco User Group!

Als eerste, we kunnen dat namelijk niet vaak genoeg zeggen, bedankt 
voor alle ondersteuning aan de Dutch Umbraco User Group in 2018! 

De steun aan de Nederlandse Umbraco community met als doel om 
gebruikers te informeren en enthousiasmeren voor het Umbraco CMS 
wordt zeer gewaardeerd. Op alle fronten is de DUUG gegroeid in 
2018. Het aantal leden is toegenomen, we hebben het meeste aantal 
bezoekers ooit gehad voor onze meetups en onze jaarlijkse conferentie 
DUUGfest was met 150 bezoekers uitverkocht!  
Umbraco heeft zeker een plaats in Nederland veroverd en zal, met de 
lancering van Umbraco 8 in het eerste kwartaal van 2019, alleen maar 
blijven groeien!

In 2019 gaan we deze stijgende lijn voortzetten en een volgende pro-
fessionaliseringsslag maken als DUUG. Een slag waarbij we vooral jou 
als vriend van DUUG extra exposure gaan geven. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het DUUG bestuur,  
Martijn Maris, Henk Boelman & Arnold Visser
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“Umbraco is voor mij meer een passie 
dan werk”. Arnold werkt al sinds 2006 
met Umbraco en zal in 2019 zijn 10e 

Umbraco CodeGarden bezoeken. Al sinds 
het prille-begin betrokken bij de DUUG.

Martijn is eigenaar van Novaware. Sinds 
2006 enthousiast aan de slag met het 

Umbraco CMS en actief betrokken in de 
community. Verzorgt ook officiële  

Umbraco trainingen. 

Microsoft MVP, Azure Solutions Architect 
en internationaal spreker op meetups en 

conferenties. Henk weet alles van  
DevOps, Azure and Cognitive Services

ARNOLD VISSER MARTIJN MARIS HENK BOELMAN

WIE BESTUREN DE DUUG?

HET BESTUUR

DE DUTCH UMBRACO USER GROUP IS ALS STICHTING INGESCHREVEN BIJ DE 

KAMER VAN KOOPHANDEL (NR.66731194). 

 HET BESTUUR VAN DE STICHTING BESTAAT UIT DRIE PERSONEN VANUIT 

DRIE VERSCHILLENDE BEDRIJVEN

AXENDO NOVAWARE HEROES
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Dé Umbraco conferentie van Nederland; DUUGfest was in 2018 een groot succes.  
Met 150 bezoekers, een fantastische locatie centraal in Nederland en sprekers vanover de hele wereld was dit de 

meest succesvolle editie ooit! 

Op vrijdag 11 oktober zal het DUUGfest van 2019 plaatsvinden

DUUGFEST 2018
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2019 is een belangrijk jaar voor Umbraco. In het eerste kwartaal wordt versie 8 
van het CMS uitgebracht. De huidige versie 7 werd alweer in november 2013 
gelanceerd. De otwikkeling heeft nooit stilgestaan, maar met versie 8 worden 
flinke stappen gezet! Met versie 8 gaat Umbraco harder groeien dan ooit!

EEN BELANGRIJK 
UMBRACO JAAR

IS
EEN BELANGRIJK

DUUG JAAR
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MEETUPS
Meetups zijn een belangrijk onderdeel van 
de Dutch Umbraco User Group. 

Elk kwartaal vindt er ergens in  
Nederland een meetup plaats bij een van 
onze partners. Wij proberen deze meetups  
verspreid over Nederland te houden. 
Van Groningen tot Maastricht en van  
Rotterdam tot Nijmegen. Er zal altijd een  
meetup in de buurt zijn.

Meetups worden bezocht door tussen de 
20 en 40 personen en bevatten minimaal 
twee sessies en ruimte voor discussie. 
Elke meetup wordt gehost door een 
DUUG partner die zorgt voor een hapje 
en een drankje. Minimaal één sessie van 
een meetup zal ook door deze partner  
gehost worden om zichzelf te presen-
teren met een concept, een project of een  
discussie.

VACATURES
Als DUUG krijgen wij regelmatig de vraag 
of wij kandiaten weten voor Umbraco-
gerelateerde functies.

In 2019 wordt het voor partners van 
de DUUG mogelijk om vacatures aan 
te leveren voor op onze website en  
vermelding in onze nieuwsbrief.

Hierdoor wordt direct een direct een 
specifieke doelgroep van betrokken  
Umbraco enthousiastelingen bereikt. 

Om de vacatures goed in de spotlight te 
krijgen lanceren we in de eerste helft van 
2019 een nieuwe DUUG.nl website.

DUUGFEST
Natuurlijk mag onze jaarlijkse conferen-
tie niet ontbreken. DUUGfest was een  
succes in 2018 en op 11 oktober 2019 
gaan we nog een stapje verder!

Dit jaar blijven wij op eventlocatie ‘De 
Fabrique’, maar verhuizen we naar een 
grotere ruimte op het terrein: De Perserij!

Door deze ruimte kunnen we ons, met 
hulp van onze partners, richten op een 
groter aantal bezoekers en vooral op 
een nieuwe doelgroep voor de DUUG:  
eindgebruikers!

Vanuit DUUG gaan we deze (potentiële) 
eindgebruikers van Umbraco benaderen 
om zo deze doelgroep een zinvolle plek te 
geven op het DUUGfest. 

Het voordeel van deze grotere locatie is 
bovendien dat de ruimtes beter van elkaar 
gescheiden zijn en dat er een ruimte is 
voor het geven van (Umbraco) workshops 
aan ontwikkelaars en eindgebruikers.

Wat gaat de Dutch Umbraco User Group doen? 
Wij hebben zelf flinke plannen en gecombineerd met de release van Umbraco 8 vanuit 
Umbraco HQ zorgen voor kansen voor Umbraco in Nederland. De DUUG is hét plat-
form om hier met mede-Umbracians over te discussiëren en geïnspireerd te raken. Als 
DUUG hebben wij voor 2019 drie pijlers waar we ons op gaan richten:

01 02 03
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De Dutch Umbraco User Group (DUUG) is  
opgericht in 2010 door Umbraco ontwikkelaars Rich-
ard Soeteman en Martijn Beumers. Sinds 2016 is 
DUUG een stichting met een bestuur, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Het doel van de DUUG 
is gebruikers en eindgebruikers te informeren en 
enthousiasmeren voor het Umbraco CMS. Dat ge-
beurt tijdens meet-ups waar technische presentaties 
gegeven worden van Umbraco projecten, maar ook 
tijdens informele borrels en natuurlijk op DUUGfest. 

De Dutch Umbraco User Group heeft een breed 
netwerk van interessante gastsprekers, die zowel 
ontwikkelaars als eindgebruikers nieuwe inzichten en 
informatie brengen en houd de Umbraco wereld con-
stant in de gaten om de Nederlandse (eind)gebruikers    
van Umbraco te kunnen informeren over de nieuwste 
ontwikkelingen.

Ook al zet het bestuur zich vrijwillig in, het realiseren 
van een event als het jaarlijkse DUUGFest en het  
regelen van de meetups, kost natuurlijk geld. Om die 
kosten te dekken zijn wij afhankelijk van de kaart-
verkoop van het DUUGfest en voor een groot deel 
van ondersteuning door derden. Vandaar dus dat we 
vrienden zoeken! 

Een vriendschap moet natuurlijk van twee kanten 
komen. Vandaar dat wij bij de diverse opties die er 
zijn iets teruggeven. Dit zijn bijvoorbeeld kaartjes 
voor het DUUGfest, vermeldingen op de websites en  
nieuwsbrieven en het bedrijfslogo op een rollerban-
ner. 

Door de grotere locatie voor het DUUGfest 2019 is er 
voor de bedrijven die partner worden (en hun (poten-
tiële) klanten) toegang tot een spreker/vip-ruimte op 
DUUGfest! Op deze wijze is de betrokkenheid bij Um-
braco duidelijk te zien en dat overtuigt klanten van de  
levendigheiden van het platform en groei die  
Umbraco meemaakt.

Een mooie bijkomstigheid: De Fabrique een gouden 
Green-key heeft ontvangen: Bedrijven met een Green 
Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, 
zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. 
Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en 
regelgeving vereist. 

SPONSORPAKKETTEN

VRIENDEN VAN DUUG

DE DUTCH UMBRACO USER GROEP BEKOSTIGT ALLES MET  

BEHULP VAN DE VRIENDEN VAN DUUG .  OOK IN 2019 ZIJN ONZE 

VRIENDEN VAN GROOT BELANG OM GEBRUIKERS EN  

EINDGEBRUIKERS VAN UMBRACO IN NEDERLAND TE INFORME-

REN EN TE ENTHOUSIASMEREN
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PAKKET
FREE-
LANCE VRIEND

FESTIVAL 
VRIEND

GOEDE 
VRIEND PARTNER

Gratis naar meetups ● ● ● ● ●

DUUGfest tickets 1 2 3 4 6

DUUGfest ‘special 
edition’ shirt

1 2 3 4 6

Logo op DUUG 
websites

● ● ● ● ●

Vacatures aandra-
gen voor website/
nieuwsbrief

● ● ●

Logo op door DUUG 
gemaakte rollerban-
ners op DUUGfest

● ● ●

Plaatsen eigen 
rollerbanner op  
DUUGfest

● ● ●

Spullen aanleveren 
voor goodiebag 
DUUGfest

● ● ●

1e keus organiseren 
meetup

● ●

Logo in nieuwsbrief ●

Korting DUUGfest 
tickets voor klanten

●

Toegang  speaker/
vip ruimte op 
DUUGfest

●

Bedrag per jaar  
(ex btw) *

€ 200,- € 500,- € 700,- * € 1000,- € 2500,-

Om de Dutch Umbraco User Group te ondersteunen zijn onderstaande  
sponsorpakketten beschikbaar. De prijzen zijn per jaar en contracten worden 
automatisch per een jaar verlengd. Naast deze opties zijn specifieke sponsor-
mogelijkheden voor alleen het DUUGfest beschikbaar.

* Festival-vriend is een eenmalige sponsoring, de andere pakketten worden jaarlijks verlengd
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Meerdere gescheiden 
zalen voor sessies
Naast een zeer mooi, grote hoofdzaal 
bevat de Perserij verschillende andere  
ruimten. Hier komen de breakout-sessies 
en kunnen workshops gehouden worden.

Veelgehoorde opmerkingen op DUUG-
fest 18 waren over de gehorigheid van de  
andere zalen. Met de keus voor deze loca-
tie is dat geen probleem meer!

Ruimte om te 
netwerken
DUUGfest19 zal dit jaar, naar  
verwachting, van 10:00 ‘s ochtends tot 
21:00 ‘s avonds gaan duren. De grotere 
locatie geeft meer mogelijkheid tot 
netwerken. 

De DUUG partners hebben tevens, met 
hun (potentiële) klanten, toegang tot het 
sprekers/vip gedeelte.

Umbraco workshops 
gedurende de dag
We zijn al druk bezig met het  
inventariseren van workshops die tijdens 
DUUGfest19 gehouden gaan worden. 

De workshops zijn er niet alleen voor 
ontwikkelaars, maar ook voor eindgebrui-
kers. Denk bijvoorbeeld aan een work-
shop voor eindgebruikers over SEOcheck-
er door Soeteman Software.

WAAR DUUGFEST 2018 AL EEN INDRUKWEKKEND DECOR HAD GAAN WE DIT JAAR EEN 

STAPJE VERDER. OP 11 OKTOBER 2019 ZAL DUUGFEST19 PLAATSVINDEN IN ‘DE PERSERIJ’: 

EEN GROTERE, NOG IMPOSANTERE LOCATIE OP HETZELFDE TERREIN ALS DUUGFEST18, 

MET DAARNAAST VERSCHILLENDE ANDERE RUIMTES DIE GOED VAN ELKAAR GESCHEIDEN 

ZIJN. DAARBIJ IS ER VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID

11 OCTOBER: DUUGFEST 2019
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OPTIE NIET SPONSOR SPONSOR

Keycords sponsoring € 700,- € 500,-

Mobiele huiskamer/stand € 500,- € 250,-  / 
 

INCLUSIEF ALS PARTNER!

Spullen aanleveren voor goodiebag 
DUUGfest

€ 150,- INCLUSIEF

Eigen ideeën Op aanvraag

Voor DUUGfest19 bieden wij optionele sponsoruitingen voor bedrijven die 
geen vaste sponsor van de Dutch Umbraco User Group zijn. Er is ook een spe-
ciaal tarief voor sponsoren die voor DUUGfest19 een extra uiting willen geven 
maar niet DUUG partner zijn.

MOBIELE HUISKAMERS VIP RUIMTE BOVEN HOOFDZAAL



 12 DUUG 2019  plannen en  sponsoring

2019 heeft alles in zich om een fantastisch jaar te worden en Umbraco een nog betere positie te geven in het 
Nederlandse CMS-landschap. Als DUUG gaan wij er alles aan doen om de Nederlandse community hierin te be-
geleiden en de informatie en discussies levend te houden.

Ons doel voor 2019 is om de eindgebruikers directer bij de Dutch Umbraco User Group te betrekken en hen daardoor 
ook kennis te laten maken met onze friendly Umbraco enthousiasts community, zodat ook zij Umbraco fans te worden. 

Tot ziens op de volgende DUUG meetup of DUUGfest19 op 11 oktober!

Martijn, Henk en Arnold

TOT SNEL!



Stichting DUUG (Dutch Umbraco User Group)

Van Nagellstraat 2 
8011 EB Zwolle 

Netherlands 

KVK: 66731194


