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A.W.W.M. Biegstraaten (TUD; P. Bloemen; J. Braams (TEXniek); L. de Coninck (de Kraal); N. Cox
(KUN); G. van den Dobbelsteen (LOGIN BV); W. Dol; E. Frambach (RUG); G. Geens; F. Goddijn
(FGBBS); M. Goossens (CERN); J. Hagen (Pragma); R. van der Heijden (Hogeschool van Utrecht);
T. Hoekwater (Wolters Kluwer Academic Publishers); N.S. Kroonenberg (RUG); C.G. van der Laan;
F.D. Mesman (Elsevier Science Publishers); G.J.H. van Nes (ECN); N. Ramdjan; G. Oomen (Wolters
Kluwer Academic Publishers P. van Oostrum (UU); S.A.M. Pepping (Elsevier Science Publishers);
F. Poppe (SWOV); J. Pijnenburg (KUB); J. Renkema (TU); R. Rietman (Philips Natuurkundig Laboratorium); E. de Rouville; A.C.A. Serier; J.H. van de Stadt; P. Tutelaers (TUE); G. Vlak; J. van
Weelden; J.E. van Weerden (UU);

Notulist

:

Frans Goddijn

1 Opening
Voorzitter Erik Frambach opent de vijftiende NTGbijeenkomst.

2 Verslag van de NTG-bijeenkomst van
24 mei 1995
‘Piet van Oostrom’ (blad 1, kolom 2) moet zijn ‘Piet van
Oostrum’.

bij TUG met alle gevolgen van dien.
We zoeken nog naar een oplossing voor sommige ‘instituutsleden’ die een factuur nodig hebben voor hun contributie.
De MAPS is voortaan aan een vast maximum pagina’s gebonden.
Bij punt 9 van de begroting voor 1996 dient in plaats van
‘1995’ te worden gelezen: ‘1996’.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Bij punt 5, ‘Verslag commissie voor kascontrole’ staat
Jules van Weerden ten onrechte genoemd. De commissie
bestaat uit Phons Bloemen en Simon Pepping.
Met deze correcties worden de notulen goedgekeurd.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Gerard van Nes noemt verschillende binnengekomen periodieken van onze zusterverenigingen. Van het GUTenberg
Cahier wordt via TEX-NL een inhoudsopgave verspreid,
waarna belangstellenden een artikel toegezonden kunnen
krijgen.
Kees van der Laan meldt zich met de mededeling dat hij de
rest van de vergadering op pad moet gaan met de onder zijn
hoede gebrachte TEX-ers uit het oosten.

4 Begroting 1996
Wietse Dol vertelt dat het financieel beheer van het NTG
een stuk gecompliceerder is geworden, terwijl een behoorlijk aantal leden traag is van betalen. Nu de contributie pas
in de loop van het jaar binnenkomt, is het moeilijker om
een eventueel TUG-lidmaatschap goed te laten sporen. Immers, de latere betaling zorgt voor een (te) late aanmelding

5 Verslag TUG’95
Wietse Dol spreekt uit dat de gelegde contacten er hij hem
toe hebben geleid dat zijn vertrouwen in de mogelijkheden
van TUG is hersteld.
Michel Goossens (niet slechts TUG-president, maar ook
NTG-lid) hecht zeer aan reacties en suggesties van TUGleden. Hij pleit er vurig voor dat TUG-leden niet weglopen maar erbij blijven om samen de zaak weer op te bouwen. Michel legt uit welke oorzaken hebben geleid tot het
niet-verschijnen van een aantal TUGboats. Dat blijkt voornamelijk te hebben gelegen aan de historisch gegroeide exclusieve bemoeienis van Barbara Beeton met het blad, haar
onbekenheid met LATEX2e en reorganisaties op haar werkplek. Nu wordt er een systeem opgezet waarbinnen elke
schakel is te vervangen door iemand anders.
Michel beoogt TUG waarlijk internationaal te maken, zodat elk LUG-lid ook TUG-lid zal zijn. De oude situatie
van 5 ‘special directors’ is achterhaald en ook door de toeleveranciers van deze special directors terzijde geschoven.
Een nieuwe opzet waarbinnen de LUGs van buiten de USA
hun invloed kunnen laten gelden is nog niet gevonden.

Editors van deze MAPS zijn: Gilbert van den Dobbelsteen, Wietse Dol, Gerard van Nes, Christina Thiele en Jos Winnink. Oplage
MAPS: 325.
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Gerrit Oomen komt spontaan met de suggestie dat TUG
zich zou organiseren op de wijze zoals de Bridge Bond zich
via gewesten en districten heeft georganiseerd.

6 Rondvraag en sluiting

• Wietse Dol maakt bekend dat hij overweegt te stoppen als penningmeester, vooral uit teleurstelling voortkomend uit het tegenvallende betalingsgedrag van de
leden en ook door de tegenvallende inschrijving van
NTG-leden voor EuroTEX.
• Erik Frambach hamert er als voorzitter op dat er meer
vrijwilligers nodig zijn om o.a. te helpen bij de administratieve taken.
• De volgende vrijwilligers melden zich:
– Phons Bloemen: administratie & MAPS
– Gilbert van den Dobbelensteen: MAPS
– Taco Hoekwater: algemeen
– Siep Kroonenberg: MAPS en vormgeving
• Erik Frambach vertelt dat de volgende bijeenkomst zal
plaatsvinden op zaterdag 25 mei 1996 (zou nog een
week verschuiven) in de Hogeschool van Amsterdam
met als thema ‘LATEX in MBO en HBO’.
• Erik Frambach meldt dat Johannes Braams werk zal
maken van een inventarisatie van aktieve, slapende en
in stilte opgeheven werkgroepen.
• Phons Bloemen meldt dat de WWW-werkgroep van
hem, Jules van Weerden en Henk de Haan goed draait.
De WWW-server is ‘in de lucht’. De ‘domain’ aanvraag moet wegens een storing opnieuw gebeuren.
• Erik Frambach vraagt de aanwezigen om er eens over
na te denken wat de NTG over een jaar of wat zou kunnen doen ter gelegenheid van het tweede lustrum.
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• Michel Goossens wijst erop dat van 28 juli tot en met
1 augustus de TUG bijeenkomst in Rusland zal plaatsvinden. De omgeving is bijzonder geschikt om er een
familie-uitstapje van te maken.
• Gerard van Nes vertelt dat naast de 4allTEX CD-ROM
van het NTG er een vraag begint te ontstaan naar een
UNIX-variant.
Michel Goossens maakt bekend dat er binnen TUG
wordt gekeken naar de mogelijkheid om binnen 2 tot
3 maanden met zo’n CD-ROM voor UNIX te komen.
Men zoekt samenwerking met anderen hiertoe. Sebastian Rahtz is de contactpersoon.
• Jules van Weerden wijst erop dat op onze NTG 4allTEX
CD-ROM ook GhostScript staat, en dit, gecombineerd
met het werken op een UNIX systeem, zou securityproblemen kunnen geven, aangezien PostScript de mogelijkheid in zich heeft om systeemopdrachten uit te
voeren.
Erik Frambach sluit de vergadering en de deelnemers zijn
de rest van de dag te gast bij EuroTEX’95.

7 Volgende bijeenkomsten
De voorlopige planning van de volgende bijeenkomsten
ziet er als volgt uit:
• voorjaar 1996
Hogeschool van Amsterdam: zaterdag 1 juni 1995
Thema: ‘(LA)TEX in het Middelbaar- en Hoger Onderwijs’
• najaar 1996
Faculteit Letteren, Universiteit Utrecht: donderdag 24
oktober 1996
• voorjaar 1997
Technische Universiteit Delft: mei 1997

