MANIFEST

In Nederland hebben we nauwelijks natuurlijke bronnen en verdienen we veelal geld met het in werking zetten en uitvoeren van
ideeën. We zetten onze inventiviteit en handelsgeest in om nieuwe concepten te initiëren, ermee te pionieren en voorop te blijven
lopen op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we een koploperspositie verworven op het gebied van digitale toepassingen, mobile apps
en webapplicaties. Om deze positie wereldwijd te behouden, zullen we onze kennis moeten blijven delen en de buitenwereld onze
expertise laten zien.
Sinds 2012 is apprilfestival het platform waar pioniers, makers, gebruikers en groupies van mobile apps en webapplicaties
samenkomen en de toekomst proberen te vormen. Samen zijn wij expeditieleider in de wereld van de zich telkens vernieuwende
digitale toepassingen. Wij geloven dat de digitale revolutie heel veel moois kan brengen wanneer je kennis, kunde, creativiteit en
plezier met elkaar combineert.
Het programma van het apprilfestival wordt steeds samengesteld uit de combinatie van communities op het gebied van Technology,
Development en Design in een nauwe samenwerking met Team appril en commerciële partijen, met als doel een actueel, relevant,
up-to-date en bijzonder programma te brengen. Team appril coördineert alle activiteiten (als de dirigent voor een orkest) en behoudt
als eindverantwoordelijke het recht om bijdragen aan appril of apprilfestival zonder opgave van redenen te weigeren en/of aan te
passen.

appril manifest
APPRILFESTIVAL ONDERSCHRIJFT DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN:

●

apprilfestival zet zich volledig in voor de kenniseconomie, met en voor alle partijen: communities, vak- en brancheverenigingen, het
bedrijfsleven, de vrijwilligers van het festival en de overheid.

●

apprilfestival is er voor iedereen die werkzaam of actief geïnteresseerd is in apps en webapplicaties, dus voor conceptmakers, ontwikkelaars,
UX designers, bouwers, gebruikers, specialisten op het gebied van marketing, communicatie en juridische zaken juristen, investeerders,
scholen en opleidingen en beleidsmakers bij de overheid.

●

apprilfestival brengt bijzondere initiatieven voor het voetlicht tijdens het apprilfestival in de maand april. De rest van het jaar voeden wij
initiatieven en initiatiefnemers via ons platform, social media en de appril website.

●

apprilfestival events zijn gericht op het delen van onze kennis, netwerken en Sociaal Kapitaal, we proberen deze zoveel mogelijk gratis aan te
bieden. apprilfestival richt zich op de promotie van Nederlandse initiatieven.

●

apprilfestival wordt gedragen door een grote groep professionals die op vrijwillige basis meewerken aan het festival. Samen met team appril
zetten zij zich in om een spetterend succes van het festival te maken en de Nederlandse initiatieven actief uit te dragen en te promoten en
daarmee bezoek en participatie aan het festival te stimuleren.

●

apprilfestival nodigt iedereen uit om een positieve bijdrage te leveren aan het appril platform, de events en de personen die zich daarvoor
inzetten. apprilfestival is een samenwerking zonder winstbejag. Alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen werken op gelijkwaardige basis
samen en behandelen elkaar met wederzijds respect. Bijdragen zijn in principe op persoonlijke titel en beperken zich tot een visie op en over
de kerndoelstellingen van appril.

