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Kick-off meeting Call 2 Projecten 

Op 9 februari a.s. wordt de Kick-off meeting voor de Call 2 projecten gehouden. Op deze meeting zal een 

korte presentatie gehouden worden over ieder van de in de tweede oproep gehonoreerde projecten. 

Verder zullen er presentaties gehouden worden over de resultaten die bereikt zijn in twee projecten uit 

de eerste oproep. Tot slot zal er een korte introductie van de CLARIN-NL Helpdesk gegeven worden. De 

bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, in het Academiegebouw (Kanunnikenzaal), van 13:00-17:00 uur. We 

beginnen met een inlooplunch en na afloop is er een borrel. Deelname is gratis maar registratie is 

verplicht! Meer details over het programma kan je hier http://www.clarin.nl/node/150 vinden, waar je je 

ook kan registreren. 

Nieuw adres en telefoonnummer van het CLARIN-NL Bureau 

Het CLARIN-NL Bureau is verhuisd. Ook de telefoonnummers zijn veranderd! De nieuwe contactgegevens 

kan je hier http://www.clarin.nl/node/12 vinden.  

Helpdesk e-mail 

Het e-mailadres voor de Helpdesk is gewijzigd in helpdesk@clarin.nl . Zie hier 

http://www.clarin.nl/node/134 voor meer informatie over de CLARIN-NL Helpdesk. 

Beëindigen van een project 

Wat je moet doen en hoe om een subproject binnen CLARIN-NL te beëindigen staat hier 

http://www.clarin.nl/node/138 beschreven. Met name zijn de templaten voor de financiële 

eindverslagen lichtjes aangepast en de procedure ervoor expliciet beschreven. 

 

 

 



Metadata Tutorial 

Op 17 januari 2011 is op het MPI in Nijmegen een Metadata tutorial gehouden. Dit was een zeer 

succesvolle event, waar grote belangstelling voor was (meer dan 40 deelnemers), niet alleen vanuit 

Nederland maar ook vanuit het buitenland. 

LOT-Winterschool 

Van 17 januari t/m 21 januari heeft Jan Odijk op de LOT Winterschool aan de UvA in Amsterdam een 

cursus “Introductie tot Taal- en Spraaktechnologie” gehouden. In de cursus kwam het CLARIN-NL project, 

en met name de rol die taal- en spraaktechnologie kan spelen binnen de CLARIN-infrastructuur, 

ruimschoots aan bod. De belangstelling voor de cursus was goed (ca 15 deelnemers). 


