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Dagprogramma

12:00 Lunch
13:00 Keynotes
14:00 Project in actie: Laserharp
15:00
15:15
15:30

Onze sponsor: Revelation Space
Project pitch: All ePost
Project pitch: AppStore

16:00 Project picking
17:00 Borrel
18:00 Diner



  



  

Wat is de Foundry?
Development platform

 voor innovatieve 
open source projecten

Sociale context om 
samen gave dingen te doen

Collectief van waaruit 
freelancers, 

professionals en 
investeerdes 

kunnen opereren 
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Technische 
communities:
● Fedora, Ubuntu, 

Debian Nederland
● KDE Nederland
● Ruby communities 

Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam

● Wij beperken ons niet 
tot een specifieke 
technology of 
product. 

● Wij werken wel veel 
en nauw samen met 
technische 
communities
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Wie zijn we...

Algemene groepen:
● Devnology
● MS DevDays

● Wij doen actief 
projecten.

● Reflectie zullen we 
doen bij deze 
groepen



  



  

Wat vinden we belangrijk

Vrijheid voor ieder individu:
● Innoveren. 

Leren, groeien, experimenteren
● Profileren. 

Delen, uitdragen, onderscheiden
● Ondernemen. 

Bijdragen, compenseren, exploiteren
● Duurzaam. 

Code, cash, community
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