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Welkom op de 12e editie van het AIN-Kerstdiner!
Het Amsterdam Informatie Netwerk heet je van harte welkom
op dit twaalfde Kerstdiner. Samen met onze sponsoren bieden
we je ook dit jaar de gelegenheid om in een feestelijke sfeer te
proosten en op een informele manier kennis en ervaring te
delen.
Wij zijn vanavond te gast in de Vollaersroom bij Pension
Homeland, een perfecte locatie om nostalgisch terug te blikken
op 2019 en vooruit te kijken naar 2020. Deze bijzondere locatie
op het marine-terrein biedt ons de mogelijkheid om met
prachtig uitzicht op het oosterdok en in het gezelschap van
vakgenoten te genieten van een mooi samengesteld kerstdiner.
Na het voorgerecht zal Tjarda de Haan, hoofd Collecties Atria,
een presentatie geven over het project ‘De Digitale Stad
herleeft', winnaar van de prestigieuze internationale Digital
Preservation Award 2016.
Kortom: een avond vol verrijking, kennis, informatie en
netwerken in een gezellige kerstsfeer.
We wensen jullie een hele fijne avond!
Het AIN-bestuur

Menu & Programma
Welkomstwoord door Peter Evers
Voorgerecht
Vacherin Mont d’Or-kroketten met perenchutney
Presentatie
Webarcheologie door Tjarda de Haan, hoofd Collecties Atria
Hoofdgerecht
Amsterdams damhert met pompoenbrioche, palmkool en
wildjus
Of
Gerookte pompoen met palmkool, bleu d’Auvergne, Yorkshire
pudding, walnoot en kweepeer
Tafelwissel en Verrassing
Dessert
Amandel-peer financier, duindoornbes-sorbet en witte
chocolade espuma
Dankwoord en afsluiting
Einde: 23:00 uur

Het AIN-Kerstdiner 2019 is mede mogelijk gemaakt
dankzij onze trouwe sponsoren:

2019 was het jaar van fakenews.
Laten we het jaar afsluiten met
de opdracht die elke goede
Informatieprofessional nastreeft:
the truth is out there!
Fijne kerstdagen en een
waardevol 2020 toegewenst!

Stichting GO Fonds wenst de deelnemers
aan het AIN Kerstdiner Fijne Feestdagen
en een Gezond en Succesvol 2020

LM Information Delivery wenst je
fijne feestdagen en vooral een
gezond 2020

GO opleidingen wenst u een mooi en
leerzaam 2020. In dit bijzondere jaar
bestaan wij 70 jaar en dit vieren we met
een bont aanbod aan activiteiten.
Uiteraard hopen we dat jullie dit
bijzondere feit samen met ons komend
jaar gaan beleven.

