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Digitaal Erfgoedconferentie 2012
Op 3 en 4 december vindt in de De Doelen (Rotterdam) de Digitaal Erfgoedconferentie (DE2012) plaats.
Het thema dit jaar is: ‘Beter weten! – Interactie erfgoed en wetenschap’. Tijdens deze zevende editie van
de Digitaal Erfgoedconferentie staat de vraag centraal hoe erfgoedinnovatie en wetenschap elkaar
beïnvloeden. Met andere woorden: "what can science do for you and what can you do for science?" Het
voorlopige programma van DE2012 is hier in te zien.
Als je zeker wil zijn van een plaats, raden we aan niet te lang te wachten met inschrijven. Vanaf 2012
heeft DE conferentie een iets kleinschaliger karakter dan voorheen. Hierdoor is er een limiet aan het
maximale aantal deelnemers dat toegelaten kan worden. Inschrijven kan via het online
inschrijfformulier, tot en met 31 oktober geldt een vroegboekkorting.
.

CLARIN Integratieconferentie
Van 26 tot en met 28 oktober 2012 vindt de CLARIN Integratieconferentie plaats, in Sofia, Bulgarije.
Vertegenwoordigers van in CLARIN deelnemende landen en regio’s komen bij elkaar om elkaars
vordering en plannen te bespreken, informatie uit te wisselen, van elkaar te leren, en om de activiteiten
op elkaar af te stemmen. Deelname is beperkt tot genodigden. Vanuit Nederland zal deze conferentie
bijgewoond worden door het CLARIN-NL uitvoerend bestuur, één vertegenwoordiger per CLARINcentrum, en de specialisten op het gebied van ISOCAT. Na afloop van de conferentie zullen we berichten
over de belangrijkste bevindingen en resultaten.

Wijzigingen CLARIN-NL Bestuur
Geert Booij, de voorzitter van het CLARIN-NL Bestuur, en Aafke Hulk hebben zich teruggetrokken uit het
CLARIN-NL bestuur. Wij zijn hun zeer dankbaar voor het door hen geleverde werk, en betreuren het dat
zij wegens andere verplichtingen niet langer deel uit kunnen maken van het bestuur. Als nieuwe leden
verwelkomen wij Peter Wittenburg (Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek), en Els Stronks

(Universiteit Utrecht). John Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen) is bereid gevonden de taak van het
voorzitterschap van het bestuur op zich te nemen. We wensen hun allen veel succes toe bij het
uitoefenen van deze functies. Zie http://www.clarin.nl/category/board/board voor de volledige
samenstelling van het CLARIN-NL Bestuur.

Wijzigingen CLARIN-NL NAP
Ted Sanders (Universiteit Utrecht), Willem Adelaar (Universiteit Leiden), en Sally Wyatt (KNAW
eHumanities) hebben zich teruggetrokken uit het CLARIN-NL Nationaal AdviesPanel (NAP). Wij danken
hen voor hun bijdragen en betreuren het dat zij niet langer deel uit kunnen maken van het CLARIN-NL
NAP. We verwelkomen ook twee nieuwe leden: Toine Pieters (Universiteit Utrecht), en Arjen Versloot
(Universiteit van Amsterdam). Wij wensen hun veel succes toe bij het uitoefenen van deze functie. Zie
http://www.clarin.nl/category/board/national-advisory-panel voor de volledige samenstelling van het
CLARIN-NL NAP.

