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1 NTG

4 TUG

De beleidsintenties, zoals vermeld in de vorige aflevering, zijn in gang gezet. Aan de continuı̈teit is aandacht
besteed: periodieke bestuursverkiezingen zijn een feit,
aan het info- en welkomstpakket wordt gewerkt, een
redactieteam voor de MAPS is gevormd, ‘TEX voor
de wetenschappers te beginnen met de wiskundigen,’
is onderwerp van gesprek tussen CWI, Het Wiskundig
Genootschap en NTG, met de planning van de voor- en
najaarsbijeenkomsten wordt 1 à 2 bijeenkomsten vooruit gelopen. De NTG dagen hangen in de mottenkast.
Daarnaast wordt de discussielijst, TEX–NL, effectief
gebruikt. De fileserver TEX–NL is fraai geordend.1
Een floppy service wordt onderhouden door de Gerard
van Nes en anderen. EMTEX gaat rond via een ‘ketting
floppy,’ bewaakt door de WG PC’s De MAPS-en bevatten overdrukken van het goede werk van elders, met
ruim 100p/nummer en een oplage van 175.

TUG zit nog in de financiële problemen. De contributie
gaat omhoog, $60,–/jaar.

2 Activiteiten
Het blijkt steeds weer dat het TEX-werk voor het merendeel der leden een vrije-tijdsaangelegenheid is, met
als gevolg dat aan voorgenomen zaken niet toegekomen wordt, helaas. Continuı̈teit in de NTG-dagen is er
niet (Gelukkig niet zo erg nu er EuroTEX bijeenkomsten zijn.) Het Babel project is min of meer afgerond.
Educatie geniet de nodige aandacht: aan een ‘Insights
in TEX’ cursus voor het voorjaar 92 wordt gewerkt,2
de internationale discussie over educatie wordt opgerakeld.

3 NTG–TUG
Met TUG is de mogelijkheid van het wederzijdse lidmaatschap overeengekomen. Dit geldt nog slechts voor
persoonlijke leden. Diverse NTG leden dragen hun
steentje aan TUG bij: Victor Eijkhout is editor van de
macro column in TUGboat, Nico Poppelier is lid van
de Knuth scholarship commissie, en ondergetekende
is ambsthalve lid van de BoD en daaruit voortvloeiend van de ‘Long Range Planning’ committee en de
Publications committee.

TUGboat wordt op 800p/jaar gehouden, 4 nummers,
naast de extra uitgave van de proceedings van de jaarlijkse TUG bijeenkomsten. Extra verschenen is de Resource Guide. Barbara Beeton wordt nu bijgestaan door
Julie Wilzcek van de AMS.
TTN zal periodiek verschijnen, met Christina Thiele
en Chris Carruthers als het Canadese productieteam.
Hoezo International TUG?
De artikelen van blijvende waarde verschijnen in TUGboat; het meer tijdelijke, het nieuws, verschijnt in TTN.
TEXnisch gesproken wordt met TUGboat typografische
kwaliteit nagestreefd. Met TTN wordt gemikt op snelheid (geen oud nieuws) en portabiliteit (ook distributie
via electronische netten).
Algemene verkiezingen voor de BoD worden dit jaar
opgestart. Voor 1992 zijn als interim ‘executives’ (dagelijks bestuur) aangesteld: Malcolm Clark, voorzitter,
Christina Thiele, vice-voorzitster en secretaresse, en
Allen Dyer, penningmeester. TUG International? Nog
twijfels? Voor meer besluiten zie het verslag van de
BoD bijeenkomst te Dedham.

5 TEX in Europe
Er is geen Europese coördinator meer. Er zijn een 10-tal
Europese gebruikersgroepen. Een Europese TEX Organisatie (ETO) is niet opgestart. DANTE en GUTenberg
zijn zeer actief aan het ene eind van het spectrum, met
Polen aan de andere kant dat niet tot organisatie kan
komen. De overigen zweven er zo’n beetje tussenin.
Informatie uitwisseling vindt plaats; er is geen overlegstructuur: ‘We kennen elkaar, en houden elkaar op de
hoogte.’ Zie ook verslag EuroTEX91.
En de NTG, hij ploegde voort : : :
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fileserver cs.ruu.nl voldoet in een behoefte. Dank voor deze faciliteit is verschuldigd aan de RUU.
Zie bijlage L voor aankondiging.
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