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BIJLAGE K

Werkgroep 8: SGML-TEX Seminar
Terugblik op organisatie

Kees van der Laan

De voorbereiding kan gekenschetst worden door delega-
tie en het herhaald terugkoppelen met betrokkenen. Het
begon met het aftasten van het idee een SGML-TEX-
seminar te laten plaatsvinden. Dan de samenstelling
van de commissie, de opzet, selectie van plaats van han-
deling, taakverdeling, tijdsplanning, etc. Met tenslotte
de diverse terugkoppelingen bij veranderingen, c.q. ver-
fijningen, en niet in het minst het uitvoeren van het vele
werk.

De commissie bestond uit twee NTG-ers (Kees van der
Laan, Theo Jurriens) en twee SGML-ers (Jan Maasdam,
Jan Bleeker) als basis. Bij de uitwerking van de opzet
zou blijken dat nog enige taken gedelegeerd moesten
worden.
De opzet was een 1-daagse seminar te houden over
SGML en TEX etc, met cursussen in de week ervoor en
erna. Deze basiszaken werden in het najaar van ’89 met
de besturen en achterbannen besproken. Ook werden
de benodigde zalen gereserveerd en principe-afspraken
met de kantinedienst gemaakt in verband met lunches
en koffie/thee pauzes. In december ’89 kwam een op-
zet klaar m.b.t. cursussen, de locatie, de indeling van de
conferentiedag. Ook werden twee raambegrotingen op-
gesteld: één voor het seminar en één (sjabloon) voor de
cursussen. Dit geheel werd besproken met de besturen:
NTG (december) en SGML Holland (februari). Elsevier
en Samsom hebben toen aangeboden de deelnemers aan
het seminar te onthalen op een receptie.
Op grond van de schatting van het aantal deelnemers
werd de prijs vastgesteld voor deelname aan het seminar
en voor deelname aan de diverse cursussen. Er werd
onderscheid gemaakt in de prijs voor leden (ook van
zusterverenigingen) en niet-leden. Voor cursussen werd
tevens gelet op de internationaal gehanteerde prijsstel-
lingen.) Met de voorgestelde taakverdeling en tijds-
planning werd, na her en der een kleine aanpassing,
ingestemd.

Taakverdeling (in hoofdlijnen):

Commissie Kees van der Laan, Theo
Jurriens, Jan Maasdam
en Jan Bleeker.

Financiele zaken Koen Mulder.
Programmaboekje Gerard van Nes.
PR-zaken Jan Maasdam, Jan

Bleeker.
Demos (Leveranciers) Theo Jurriens.
Locale logistiek Kees van der Laan.

Rond dezelfde tijd is ook het RC-RUG geı̈nformeerd

over de mogelijke cursussen, en is overeengekomen na-
dere afspraken later te maken over:
� welke cursussen precies,
� het aantal deelnemers,
� de gewenste apparatuur,
� de installatie van de te gebruiken programmatuur, dit

in nader en direct overleg met de docent.

(TEX etc. programmatuur was reeds operationeel op de
VAX en een campuslicentie voor �-TEX was in het be-
zit van RC-RUG. Sobemap zou benaderd worden voor
het verkrijgen van het gebruiksrecht van hun parser door
SGML Holland/MID).

Rond de jaarwisseling werd een ‘Call for papers’ uitge-
zonden naar de achterbannen en op de diverse electro-
nische netten, TUGboat, e.d. Veel moeite is besteed aan
het benaderen van de diverse (buitenlandse) sprekers.

De organisatie werd bemoeilijkt door ziekte van onder-
getekende en doordat Jan Bleeker van werkkring ver-
anderde. Jan Maasdam heeft contact met het RC-RUG
ondernomen en zich van de doorgang en steun verge-
wist. Dieke van Wijnen nam de taken van Jan Bleeker
over. Kees van der Laan zou thuis doorgaan met zijn
organisatietaken.

Later toen het programma voor het seminar vaststond,
is dit, inclusief vermelding van de te houden cursussen,
verspreid aan de diverse achterbannen (ook hebben de
diverse TEX-gebruikersgroepen in Frankrijk, Engeland
en Duitsland hun leden geı̈nformeerd), verspreid over
de diverse e-mail netwerken en is er een persbericht
uitgegaan. Ook zijn er diverse tijdschriften benaderd
voor plaatsing van een annonce c.q. redactioneel stukje.
SGML Bulletin en TUGboat hebben de annonces ge-
plaatst. In een nog later stadium heeft MID in Duits-
land voor verspreiding van de diverse aankondigingen
gezorgd.

Rond juni zijn er beslissingen genomen door de respec-
tievelijke besturen, over het al dan niet doorgaan van
enkele cursussen waarvoor weinig aanmeldingen waren
binnengekomen. Wegens het geringe aantal aanmel-
dingen voor LATEX beginners, LATEX stijlen, en Meta-
font, zijn deze cursussen geannuleerd. TEX advanced
zou (eventueel) gesubsidieerd worden door de NTG;
ook werd het honorarium in overleg met de docent,
bijgesteld. Om meer deelnemers te trekken, m.n. uit
Duitsland, is de conferentietaal rond die tijd gewijzigd
in Engels.
Al hoewel in principe hotelreserveringen door deelne-
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mers, docenten en sprekers zelf geregeld zouden wor-
den, zijn er enige bemiddelingen geweest, m.n. voor de
Amerikaanse sprekers.
Op 28 augustus kon er niet van de standaard voorzie-
ningen gebruik gemaakt worden en moesten er aparte
regelingen getroffen worden.

Na het seminar is er een informeel diner gehouden voor
de sprekers en de betrokkenen bij de organisatie ter af-
sluiting.

Enige cijfers
Aantal deelnemers seminar (incl. sprekers):
90 (5 Amerikanen, 2 Engelsen, 8 Duitsers, 1 Zwitser)
Deelnemers cursussen:

14 SGML orientatie (28 aug)
9 SGML passief (29–30 aug)
5 SGML actief (3–4 sept)

16 TEX intermediate (28-30 aug)
5 TEX advanced (3–5 sept)

Opmerkingen
De toegang tot de VAX op 28 en 29 augustus ondervond
enige problemen omdat de usernummers/passwords niet

geaccepteerd werden. (De dag ervoor was onder do-
centennummer/password de werking geverifieerd.) Ook
was het niet altijd mogelijk uitvoer naar de laser printer
te ‘routen.’ Eén van de TEX docenten heeft schriftelijk
zijn ontevredenheid betuigd over de logistiek rondom
zijn cursus.

Leveranciers demos
Arbortext, MID (Duitsland), TEXnology Inc., en de Uni-
versiteitsdrukkerij lieten resultaten zien verkregen met
Varityper 600, en helaas was BYTE er niet vanwege
problemen met de ATARI TT. Verder verzorgde Wris-
ters/Scholten de boekenstand. Speciaal ter gelegenheid
van deze bijeenkomst hadden NTG-ers een PD-MS-DOS
tegen floppykosten beschikbaar gesteld.

Tot Slot
De financiële afwerking is nog niet rond en zal door en
in overleg met de penningmeesters afgehandeld worden.

De (La)TEX bronteksten van annonces, begrotingen,
planning, programmaboekje e.d. zijn op floppy beschik-
baar voor het volgend organiserend committee.
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