
Het jaar 2022 loopt ten einde en we kunnen terugkijken op enkele indrukwekkende prestaties
en evoluties die voortgekomen zijn uit het geweldige engagement en inzet van iedereen voor
onze community. Voordat we allemaal een goed verdiende vakantie hebben, wilden we nog
één laatste belangrijke stap zetten voor een gezonde start in het nieuwe jaar.

Zoals aangekondigd op de Cardano Summit 2022 en ScotFest, gaat de Cardano community
nu de Voltaire-Era binnen. Het succes van het aanpakken van dit laatste hoofdstuk op de
Cardano-roadmap zal opnieuw afhangen van een sterke community engagement en
deelname.

De Voltaire-era richt zich op Cardano-governance-processen, -tools en -structuren die
iedereen in de community in staat stellen om deel te nemen aan, en te interacteren met
Cardano-governance en zijn toekomstige ontwikkelingen.

Een echte en blijvend governancemodel voor Cardano kan alleen gevonden en
geïmplementeerd worden als de community de leidende stem is in het debat. We zullen
iedereen nodig hebben om de vele uitdagingen die we onderweg zullen tegenkomen op te
lossen en te overwinnen.

De categorie Governance op het Cardano-forum biedt een ideale startplaats waar je informatie
kunt krijgen, onderwezen kunt worden, of inspiratie kunt vinding om verder deel te nemen aan
gesprekken met gelijkgestemde individuen. Het is bedoeld als een plaats om visies, ambities,
twijfels en constructieve kritiek te delen en collectief samen te werken aan mogelijke
oplossingen en ideeën over hoe de toekomst van governance op Cardano eruit zou kunnen
zien. De categorie en de onderdelen ervan zullen evolueren en kunnen worden aangepast
naarmate de betrokkenheid van de community toeneemt.

Met dat in gedachten willen we elke community, groep, project en individu aanmoedigen om
een drijvende kracht te zijn in deze reis. Sluit je bij ons aan, neem deel en deel je gedachten.

Waarom zou iemand deelnemen?

● Deelnemen aan de Cardano Governance stelt community-leden in staat om expertise
en reputatie op te bouwen op het gebied van governance en het Cardano-ecosysteem.

● Door gedachten, ideeën en oplossingen te delen, kunnen betrokken deelnemers hun
kennis en vaardigheden laten zien en erkenning en geloofwaardigheid verwerven
binnen de comunity.

https://summit.cardano.org
https://iohk.io/en/blog/posts/2022/11/04/announcing-io-scotfest-the-age-of-voltaire/
https://forum.cardano.org/c/governance/140


● Het deelnemen aan governance-gerelateerde discussies en activiteiten kan ook helpen
om van anderen te leren en de eigen kennis en begrip van governance en het
Cardano-ecosysteem te vergroten.

● Als gevolg van hun ervaring en expertise zullen de leden van de community immers
kansen krijgen om bij te dragen aan de besluitvorming en de koers van het
Cardano-ecosysteem en om inspraak te hebben in de toekomstige richting ervan.

● Door veel verschillende individuen met diverse achtergronden en meningen aan het
gesprek te laten deelnemen, zullen we een inclusiever ontworpen systeem bereiken
waar meer mensen mee geholpen kunnen worden door een groter bereik.

● Het laatste punt, misschien wel het belangrijkste, is het in gedachten houden van de
grote verandering die wij als community proberen teweeg te brengen in de wereld door
de adoptie en verspreiding van het Cardano ecosysteem. Kortom, we moeten er altijd
naar streven om onszelf de vraag te stellen, hoe kunnen we als community en als
individuen binnen het collectief handelen op een manier die ons in staat stelt om een
eerlijk bestuur te realiseren, innovatie te bewerkstelligen en te dienen op een manier
die de samenleving als geheel ten goede komt - dit terwijl we de valkuilen van de
huidige maatschappelijke en financiële infrastructuren kunnen vermijden?

Neem alstublieft de tijd om de gedragscode van de community zorgvuldig door te lezen. Het
biedt regels en richtlijnen om uw oordeel binnen onze community te ondersteunen en het een
zuivere en goed geventileerde plaats te houden voor beschaafde publieke discussies over het
project. https://cardano.org/community-code-of-conduct/

Zonder verder oponthoud, brengen wij u het volgende:
https://forum.cardano.org/c/governance/140

Laten we ervoor zorgen dat het de beste en meest levendige plek wordt voor iedereen,
gezamenlijk, voor een betere toekomst.

Cardano Foundation & Community

Verder lezen:
● CIP-1694
● A CIP for a Decentralized Governance Mechanism for the Voltaire Era
● CIP - Cardano Professional Society
● Announcing IO ScotFest: the age of Voltaire - IOHK Blog
● What is the Cardano Constitution?

https://cardano.org/community-code-of-conduct/
https://forum.cardano.org/c/governance/140
https://github.com/JaredCorduan/CIPs/blob/voltaire-v1/CIP-1694/README.md
https://adapulse.io/a-cip-for-a-decentralized-governance-mechanism-for-the-voltaire-era/
https://forum.cardano.org/t/cip-cardano-professional-society/109759/38
https://iohk.io/en/blog/posts/2022/11/04/announcing-io-scotfest-the-age-of-voltaire/
https://forum.cardano.org/t/what-is-the-cardano-constitution/111611

