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Call 4 open
Sinds maandag 2 juli is Call 4 geopend. Net als vorig jaar bestaat de Call uit 2 delen: een gesloten en een
open Call.
Open Call
De Open Call van CLARIN‐NL Call 4 gaat open op 2 juli. De deadline voor indiening is woensdag 26
september 2012, 13:00 uur CET. Het totale budget voor deze oproep is 600k euro. Het maximale budget
voor een project is 120k euro. Alle voorstellen worden geëvalueerd en gerangschikt door IAP en NAP.
Anders dan voorgaande jaren, kunnen aanvragers van het IAP vragen en feedback krijgen, waar ze
binnen een week op moeten reageren. Midden december 2012 zal het bestuur beslissen over de
honorering van de ingediende projectvoorstellen. Gehonoreerde projecten kunnen begin 2013 van start
gaan. Meer informatie over de oproep is te vinden op de website.
Gesloten Call
Ook in 2012 organiseert CLARIN‐NL een Gesloten Call om ervoor te zorgen dat alle disciplines binnen de
Geesteswetenschappen aan bod komen in CLARIN‐NL. De Gesloten Call staat alleen open voor
onderzoekers die hier expliciet voor zijn uitgenodigd door het CLARIN‐NL bestuur. Details over de
Gesloten Call vindt u hier.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 30 augustus (± 13:00‐18:00) organiseert CLARIN‐NL een informatiebijeenkomst in verband
met Call 4. Het uitvoerend bestuur zal praktische informatie geven over de oproep en lopende en
afgeronde projecten zullen hun ervaringen presenteren. Noteer de bijeenkomst alvast in uw agenda!
Verdere details zullen binnenkort volgen op onze website.

Nieuwe IAPleden
Het IAP heeft er sinds kort 3 nieuwe leden bij:
 Erhard Hinrichs (Eberhard Karls University Tübingen)
 Koenraad De Smedt (University of Bergen, Noorwegen)
 Jan Hajič (Charles University in Prague)
CLARIN‐NL heet ze van harte welkom. In het najaar van 2012 zullen de nieuwe leden voor het eerst aan
de slag gaan voor CLARIN‐NL; ze gaan dan de projectvoorstellen uit Call 4 evalueren.

Nieuwe samenstelling bestuur
Geert Booij en Aafke Hulk verlaten het CLARIN‐NL bestuur. Geert gaat met pensioen en Aafke gaat zich
concentreren op haar andere werkzaamheden. CLARIN‐NL wil Geert en Aafke ontzettend bedanken voor
hun inzet in het bestuur en de prettige samenwerking en wenst hen veel succes toe met alles wat ze in
de toekomst nog gaan doen. Met het vertrek van Geert was het bestuur ook op zoek naar een nieuwe
voorzitter. John Nerbonne, die al in het bestuur zit, gaat deze taak van Geert overnemen. Het bestuur
gaat op zoek naar twee nieuwe leden die het bestuur kunnen aanvullen.

Blog op website
Sinds kort is de blog van onze website actief in gebruik genomen. EB‐leden schrijven bijvoorbeeld over
hun ervaringen op conferenties, onze webredacteur Erica Renckens schrijft over onderwerpen die
interessant zijn voor CLARIN‐NL. Verder is het de bedoeling dat mensen die met subsidie van CLARIN‐NL
een conferentie bezoeken of een workshop organiseren, daarover ook een stukje schrijven voor onze
blog. Als u het leuk vindt om op de hoogte te blijven van de dingen die binnen CLARIN‐NL gebeuren,
neem dan regelmatig een kijkje op deze blog.

Organiseer een workshop bij het NIAS
Aafke Hulk, directeur van het NIAS, heeft er bij CLARIN‐NL op gewezen dat er mogelijkheden en
financiële middelen zijn om een workshop te organiseren bij het NIAS. Mocht u van plan zijn een
workshop te houden, informeer dan eens naar de mogelijkheden bij het NIAS. Op de website van het
NIAS is meer informatie te vinden.

