
Bestuursverslag 2022
Voor u ligt het bestuursverslag over 2022, waarin het bestuur van de Stichting Drupal Nederland

verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid.

Doelstelling
De Stichting Drupal Nederland richt zich op de promotie van Drupal in Nederland. Hieronder

vermelden wij de statutaire doelstelling, het beleid en de gerealiseerde activiteiten.

Statutaire doelstelling

De Stichting Drupal Nederland heeft als doel de promotie van het open source ontwikkel- en

contentplatform Drupal en haar gebruikersgemeenschap. Daaronder begrepen, maar niet beperkt

tot, het organiseren van evenementen rondom Drupal en het ontwikkelen van een of meer websites

met betrekking tot Drupal alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen (potentiële)

Drupal ontwikkelaars, Drupal gebruikers en bedrijven.

Beleid 2022

De speerpunten in 2022 waren de volgende:

1) De organisatie van Drupaljam - het congres voor Drupal professionals, gebruikers en

ondernemers voor een breder internationaal publiek en weer fysiek na 2 jaar online;

2) De organisatie van Splash Awards 2022 voor de bekroning van de beste Drupal-projecten,

ook deze weer fysiek na 2 jaar online;

3) Verdere intensivering van de (online) promotie door het actief schrijven en uitgeven van

achtergrondverhalen over Drupal, de lancering van een nieuwe website en het actief delen

van Drupal cases op deze website;

4) Verdere intensivering van het partnerprogramma door het actief betrekken van partners

door middel van de organisatie van een Business Meetup dat 2x per jaar plaatsvindt.

Resultaten 2022
2022 was na 2 jaar zoeken een jaar waarin alle fysieke activiteiten uitgevoerd konden worden. De

organisatie van DrupalJam en de Splash Awards hebben verreweg de meeste tijd gekost. Daarnaast

is veel energie gestoken in de lancering van een nieuwe Drupal.nl website.
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Drupaljam 2022 – Succesvol, druk en zeer goed gewaardeerd

Drupaljam is hét congres voor Drupal professionals, gebruikers en ondernemers in Nederland en

België.

Na 2 jaar afwezigheid in fysieke vorm was 2022 het jaar waarop DrupalJam weer groots

georganiseerd kon worden. Met een recordaantal aanmeldingen bleek er grote behoefte.

Er was een verlies begroot omdat er afgelopen jaren ondanks stevige sponsoring geen fysiek

evenement plaats kon vinden met een winst voor de stichting als gevolg. Daarnaast hebben we tot

kort voor het event rekening gehouden met een livestream als backup. Een groot gedeelte van de

extra kosten waren daarvoor bestemd.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en flexibiliteit van de sponsoren, is Drupaljam 2022 succesvol

verlopen. Het aantrekken van sponsoren bleek echter wat lastiger dan in vorige jaren. Er is geen

direct aanwijsbare oorzaak voor deze terugloop van sponsoring. De kans bestaat dat dit samenhangt

met de afgelopen jaren waarin wel stevig is gesponsord zonder fysiek evenement.

Kengetallen Drupaljam 2022 2021

Inkomsten 33,7K 26,5K

Uitgaven 42,4K 31,4K

Netto resultaat -8,7K -4,9K

Bezoekers Drupaljam 375 Ca 400 (online)

Sponsoren 10 12

Splash Awards 2022

De Splash Awards is het evenement waar de beste Drupal-projecten worden bekroond. De

organisatie ervan is los van DrupalJam georganiseerd.

Met bijna 40 nominaties, een volle zaal met een uitstekende sfeer en Ben van der Burg als host

kunnen we spreken van een succesvolle avond.
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Kengetallen Splash Awards 2022 2021

Inkomsten 10,9k 10k

Uitgaven 4,5k 6K

Netto resultaat 6,4k 4K

Bezoekers Splash Awards 125 200 (online)

Aantal inzendingen 38 46

Partnerprogramma

Het aantal deelnemers aan het partnerprogramma is in 2022 gestegen. Ook zijn er kleine

verschuivingen geweest. De Stichting Drupal Nederland heeft in 2022 geen opzeggingen en twee

nieuwe deelnemers voor het Partnerprogramma geregistreerd.

Nieuw in 2022 was het platinum partnership. Door veel overnames bij iO dreigde een flinke

terugloop in partnerinkomsten waarvoor de platinum status is geïntroduceerd. Deze is niet exclusief

en daarom heeft ook SWIS besloten om platinum partner te worden. Het laatste derde slot is nog

beschikbaar.

Voor de deelnemende partners is het gelukt een business meetup met elkaar te organiseren in hotel

Karel V. Hierbij waren 35 mensen aanwezig. De tweede business meetup is in verband met gebrek

aan animo helaas geannuleerd.

Kengetallen partnerprogramma 2022 2021

Opbrengsten (netto) 42,6k 33k

Deelnemers partnerprogramma (platinum) 2 -

Deelnemers partnerprogramma (goud) 23 21

Deelnemers partnerprogramma (zilver) 11 13

Deelnemers partnerprogramma (individueel) 12 11

Deelname Business Meetup® 35 n.v.t.
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Marketing

In 2022 is verreweg de meeste tijd aan marketing besteed aan het lanceren van een nieuwe

Drupal.nl. Dit was nodig. In 2021 is er al gestart met het ontwerp en in 2022 is de ontwikkeling en

lancering verzorgd. Lemberg Solutions uit Oekraïne heeft de realisatie op zich genomen. Gezien de

situatie daar wilden we als bestuur iets doen zonder een politiek standpunt in te nemen. De grote

Oekraïense Drupal community steunen door dit project te gunnen paste daar uitstekend in.

Kwalitatieve content lanceren en delen via andere platformen is achtergebleven in 2022.

Door alle ingezonden cases van DrupalJam te gebruiken voor Drupal.nl (2021 en 2022) is er een

schat aan voorbeeldprojecten online beschikbaar gekomen. Zie https://www.drupal.nl/cases

Speerpunten 2023
Het bestuur heeft in haar plannen voor 2023 de volgende speerpunten geformuleerd:

Onboarding nieuw bestuur

In de loop van 2022 hebben drie bestuursleden, te weten Steven Heijtel (penningmeester), Merel

van Empel (algemeen bestuurslid) en Barry van der Meij (voorzitter), aangegeven zich niet

herkiesbaar te stellen en te stoppen. Aan de hand van een sollicitatieprocedure hebben zich zeven

kandidaten aangemeld en zijn er drie met ingang van 2023 toegetreden tot het bestuur. De nieuwe

bestuursleden zijn Björn Brala, Esmeralda Tijhoff en Bart Vreugdenhil. Bert Boerland zal de

resterende voorzittersperiode van Barry van der Meij tot eind 2023 voortzetten.

De taken worden onder de bestuursleden herverdeeld en het bestuur zal in de nieuwe

samenstelling verder invulling geven aan de doelstellingen van de Stichting.

Drupaljam

Op 1 juni is de volgende Drupaljam. Deze is al gepland, de voorbereiding van het team zijn in gang

gezet  en worden de  komende periode verder ingevuld.

Splash Awards

Ook in 2023 zal er weer een fysieke versie van de Splash Awards plaatsvinden. Er is een kernteam

gevormd en invulling zal media Q2 starten.

Partnerprogramma

Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks twee Business Meetups plaats te laten vinden.
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Marketing

Verdere intensivering van het marketingplan door de creatie en publicatie van case studies en

algemene content. Daarnaast zal Drupal.nl verder geoptimaliseerd worden en zal worden ingezet op

het laten toenemen van traffic. Eventuele doorontwikkeling wordt samen met Lemberg

georganiseerd.

Concreet zijn we voornemens om in 2023:

● Content marketing verder uitbouwen met bestaande partners

● Vergroten bereik onder (potentiële) gebruikers en bureau’s

● Optimaliseren van eigen kanalen, en dan met name Drupal.nl

● Oriënteren op relevante evenementen en nieuwe online kanalen waar we Drupal onder de

aandacht kunnen brengen, om deze in 2022 in het marketing plan te kunnen betrekken

● Verbeteren van de berichtgeving en frequentie op social media

Begroting 2023

Op basis van haar speerpunten heeft het bestuur de begroting vastgesteld. Ondanks de doelstelling

om in 2022 verlies te maken is dit wederom niet gelukt. Daarom is voor 2023 een stevig verlies

gebudgetteerd. Marketing en community events zijn daarin de belangrijkste speerpunten.

Inkomsten Voorlopige
Begroting 2023

Resultaat 2022

Inkomsten Evenementen (netto) 0k -2,3k

Partnerprogramma 42,6k 42,6k

Totaal inkomsten 42,6k 40,3k

Uitgaven Business en community events 10k 2,8k

Marketing 50k 23,7k

Bestuurs- en algemene kosten 10k 2,4k

Totaal uitgaven 70k 28,9k

Resultaat Operationeel resultaat -/- 27,4k 11,4k
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Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Drupal Nederland bestaat vanaf 2023 uit de volgende leden.

Naam Functie Bestuurslid sinds Werkzaam voor

Bert Boerland Voorzitter 1 januari 2022 SUSE

Jean-Paul Vosmeer Secretaris 1 januari 2019 React Online BV

Björn Brala Algemeen bestuurslid 1 januari 2023 SWIS

Floris van Geel Algemeen bestuurslid 5 januari 2017 040lab BV

Selçuk Demirci Algemeen bestuurslid 1 januari 2022 Infinity IT Services

Esmeralda Tijhoff Algemeen bestuurslid 1 januari 2023 DICTU

Bart Vreugdenhil Algemeen bestuurslid 1 januari 2023 Finalist

De volgende bestuursleden zijn aftredend.

Naam Functie Aftredend per Werkzaam voor

Barry van der Meij Voorzitter 1 januari 2023 SWIS BV

Steven Heijtel Penningmeester 1 januari 2023 Aubergine IT

Merel van Empel Algemeen bestuurslid 1 januari 2023 Stichting September
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Bestuursmodel
Er is sprake van een standaard bestuursmodel. Dat wil zeggen dat het bestuur verantwoordelijk is

voor het bepalen en het uitvoeren van het beleid.

Het bestuur neemt besluiten op basis van een (gekwalificeerde) meerderheid, maar in de praktijk

gaat zij uit van consensus.

Bestuursleden worden voor de duur van twee kalenderjaren benoemd. Iedere twee jaar kunnen

leden uit de Drupal gemeenschap zich kandideren voor een bestuursfunctie.

Amsterdam, januari 2023

B, van der Meij S. Heijtel

M. van Empel F.P.M. van Geel

B. Boerland S. Demirci

J.P.M.E.T. Vosmeer
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