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ANWB en UtrechtInc schakelen hackers
in voor mobiliteit en vrije tijd

De ANWB en UtrechtInc organiseren van 9 t/m 11 juni voor het eerst

‘ANWB Hack Camp’. Tijdens deze hackathon werken teams 48 uur

lang aan innovatieve oplossingen die 4,4 miljoen ANWB-leden verder

helpen. De deelnemers krijgen toegang tot data van de ANWB en

bouwen aan apps, websites en concepten die impact maken op de

mobiliteit en vrijetijdsbesteding van Nederlanders. De totale

prijzenpot bedraagt meer dan € 7.000.

Oplossingen voor mobiliteit en vrije tijd

De 4,4 miljoen leden van de ANWB willen in vrijheid en met plezier onderweg

zijn. Maar dat gaat lang niet altijd vanzelf. De ANWB is altijd op zoek naar goede

ideeën en schakelt hackers in om slimme oplossingen te bedenken op het gebied

van mobiliteit en vrije tijd. Denk aan een data-oplossing voor het fileprobleem, of

een nieuwe app voor fietsliefhebbers.

Het ANWB Hack Camp



Het terrein van het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag is tijdens Hack Camp het

decor van een uniek ingerichte pop-up camping. Tijdens de hackathon maken

teams, bestaande uit externe deelnemers én ANWB-medewerkers, gebruik van

zowel open data als ANWB-data. Met ondersteuning van innovatie- en data-

experts werken zij 48 uur lang aan concepten die zij aan het einde van weekend

pitchen voor een jury.

Deelnemers

Studenten of professionals met een van de volgende profielen:

- Developers

- Designers

- Marketeers

- Data scientists

- Business-experts.

Los jij op basis van data het fileprobleem op? Of bedenkt jouw team de nieuwste

app voor fietsliefhebbers?

Hack mee en maak impact!

Aanmelden

ANWB Hack Camp

Event informatie

● Start: vrijdag 9 juni 17.00 Einde: zondag 11 juni 17.00

●Locatie: ANWB-hoofdkantoor, Wassenaarseweg 220,

2596 EC Den Haag

●Deelname: Gratis. De ticketprijs van 20 euro wordt terugbetaald na registratie

op het Hack Camp

●Faciliteiten: Hackruimtes in ANWB-hoofdkantoor, entertainment, catering, pop-

up camping, tenten, douches en natuurlijk Wifi

●Thema's: mobiliteit en vrije tijd

Prijzen

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-anwb-hack-camp-33396057507


ABOUT UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups
during their rst years of existence. We have created an ecosystem for startups to
build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful
business. Since 2009 we have supported and guided over 100 startups in Utrecht.

●1e: Gadget of reischeque t.w.v. € 1.000 per teamlid (incl. kansspelbelasting)

●2e: Gadgets t.w.v. in totaal € 1.000 voor het gehele team

●3e: Dagje mee met de Wegenwacht voor ieder teamlid

Meer informatie

Website:

ANWB Hack Camp - UtrechtInc

Of neem contact op met:

Mare Derks
UtrechtInc | H.R. Kruytgebouw | Padualaan 8 | 3584 CH | Utrecht | 030 253 2856|
mare.derks@utrechtinc.nl

mailto:mare.derks@utrechtinc.nl
https://www.anwbhackcamp.nl/
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