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Nederlandstalige

TEX

Gebruikersgroep

Aanwezig : W. van Beers (Hogeschool ’s-Hertogenbosch); P.G.M. Bezembinder (Thieme); P. Bloemen (K.M.); B.
de Boer; J. Braams; R. Breedveld; L. de Coninck (de Kraal); G. van den Dobbelsteen (LOGIN BV); W.
Dol; W.E. Dolman (Hogeschool van Amsterdam); G. Draisma (Erasmus Universiteit); E. van Eynde
(K.U. Leuven); C.M. Fortuin (Hogeschool Gelderland); E. Frambach (RUG); B.J. Geels (Adriaan
Roland Holst school); G. Geens (TFCG/IMEC); F. Goddijn (FGBBS); W.J. van de Guchte; J. Hagen
(Pragma); T.J. Harkema (Friesland College); H. Haverkort; J. Hellings (UvA); R. van der Heijden
(Hogeschool Utrecht); A. Heijs (Staring Centrum); T. Hoekwater (Wolters Kluwer Academic Publis-
hers); T.A. Jurriens (Rijksuniversiteit Groningen); C.H.A. Keyer (Hogeschool van Amsterdam); A.H.
Kotterink; N.S. Kroonenberg (RUG); C.G. van der Laan; F.J. Lauwers; A.W.J. van der Meer (UT);
F.D. Mesman (Elsevier Science Publishers); C.C.M. Moes (TUD); A. Molenaar (TUD); G.J.H. van
Nes (ECN); J.H.B. Nijhof (RUG); T. Otten (Pragma); S.A.M. Pepping (Elsevier Science Publishers);
R. Rietman; R.B.J. Pijlgroms (Hogeschool van Amsterdam); R. Smedinga (RUG); W. Smit; A. Soos
(UT); A. Steegstra (Vrije Universiteit); E. Steuten (Hogeschool van Amsterdam); E. van der Storm; P.
Tutelaers (TUE); E. Ulijn (TUD); G. Vlak; J. van Walen (Hanzehogeschool); J.E. van Weerden (UU);
J.J. Winnink;

Notulist : Frans Goddijn

1 Opening
Voorzitter Erik Frambach opent de zeventiendeNTG-
bijeenkomst en dankt de gastheer Kees Keizer.

2 Notulen van de zestiende bijeenkomst van
5 september 1995

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt Jos Winnink of de
najaarsvergadering van 24 oktober nog is te verplaatsen.
Misschien is het tijdstip niet ideaal.
Jules van Weerden zal de mogelijkheden daartoe bekijken.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Secretaris Gerard van Nes geeft een enthousiaste uiteen-
zetting over de binnengekomen tijdschriften van diverse
zusterverenigingen. Ook geeft hij een overzicht van de
stand van zaken betreffende de binnengekomen bestellin-
gen voor de 4TEX CD.

4 NTG ledenvergadering
4.1 Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Jaarverslag penningmeester
Kees van der Laan vraagt of de verschillende balansdata,
31 december en 1 februari correct zijn. Wietse Dol licht

toe dat dit inderdaad in orde is. Vorig jaar was er enige
uitloop in verband met de contributiebetalingen.

Voorts, zo licht Wietse Dol toe, is er een kleine schomme-
ling in de balans ten gevolge van de CD-omzet. Deze lijkt
bovendien groter te zijn door de opening, tijdens de rit, van
een speciale CD-rekening.

Kees van der Laan vraagt zich af hoe het komt dat EuroTEX
buiten de NTG-boekhouding is gebleven. Wietse Dol
antwoordt hierop dat EuroTEX ook nooit op de NTG-
begroting heeft gestaan. Het verslag van de penningmees-
ter dat nu aan de orde is, betreftdezebegroting, niet die van
EuroTEX dat niet door de penningmeester of onder diens
verantwoordelijkheid is georganiseerd.

Erik Frambach vertelt dat een belangrijk leerpunt van de
ervaring met EuroTEX is, dat bij dergelijke projekten een
veel meer gestructureerde aanpak nodig is. Echter, als deze
manier van werken een voor-vereiste bij EuroTEX zou zijn
geweest, was het daardoor gezien de beperkte mankracht
ook onmogelijk geweest EuroTEX te laten plaatsvinden.

Simon Pepping informeert naar de status van het CD-
projekt, waarop Erik Frambach vertelt dat dit aan de orde
zal komen bij zijn lezing over het 4allTEX projekt.

Jules van Weerden vraagt of belangstellende leden via
email een financieel overzicht van EuroTEX kunnen ont-
vangen. Daarvoor wordt gezorgd.

Editors van deze MAPS zijn: Gilbert van den Dobbelsteen, Wietse Dol, Gerard van Nes, en Jos Winnink. Oplage MAPS: 350.
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Simon Pepping zou willen zien dat er formaliteiten worden
geregeld voor het verdere verloop van het 4allTEXprojekt.
Erik Frambach licht toe dat het 4TEX team ijn Bonn is
geweest, waar is overlegd met Addison Wesley. Deze uit-
geverij is van plan de productie en de financieele afhande-
ling op zich te gaan nemen. Kees van der Laan zou graag
zien dat NTG als belangrijke factor in het beginstadium
van 4TEX betrokken blijft bij het projekt en Erik Fram-
bach zegt toe dat dit in enige vorm ook zal kunnen.

4.3 Royementen
De heer Meinema heeft alsnog betaald, de rest komt in
aanmerking voor royement en de vergadering gaat hiermee
akkoord. Geroyeerd zijn: G.E.J. Bulder, A.L. Hoffman,
H. Kelderman, F. van Manen en L. Vangilbergen

5 Verslag commissie voor kascontrole en
vaststelling nieuwe commissie voor kas-
controle

Simon Pepping meldt namens de commissie (Phons Bloe-
men en hijzelf) dat de boekhouding in orde is bevonden en
dat de penningmeester decharge wordt verleend.

Het verslag van de commissie wordt aanvaard en de
nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Phons Bloe-
men en Kees van der Laan.

6 Bestuursverkiezingen
Wietse Dol en Frans Goddijn treden reglementair af en Jo-
hannes Braams treedt af wegens tijdgebrek.

Wietse Dol en Frans Goddijn worden herkozen.

Als nieuwe bestuursleden worden Taco Hoekwater en
Hans Hagen voorgedragen.

Erik Frambach en Gerard van Nes blijven als bestuursle-
den aan.

Erik Frambach leverde een uitgebreide bestuurstaakom-
schrijving en de conclusie was dat de bestuursomvang te
klein was.

Jules van Weerden vindt het een bezwaar dat deze be-
stuursuitbreiding onaangekondigd was. Kees van der Laan
drukt het bestuur op het hart geenwaterhoofdte worden.
Wie enige activiteit ontplooit, behoeft daarom niet meteen
in het bestuur plaats te gaan nemen. Johannes Braams licht
toe dat we statutair nog steeds binnen het maximum blij-
ven en dat er domweg teveel taken blijven liggen in het
kleinere bestuur.

Frans Goddijn stelt voor dat hij uit het bestuur stapt om
plaats te maken voor Hans Hagen. Hiermee zal er niets
veranderen in de activiteiten en toch zou er zo aan het be-
zwaar van Kees van der Laan tegemoet worden gekomen.
Kees van der Laan zou deze optie graag in stemming wil-
len brengen maar op aanwijzing van Johannes Braams gaat
het voorstel dat het verst gaat eerst in stemming.

Als nieuwe bestuursleden worden Taco Hoekwater en
Hans Hagen gekozen met 2 tegenstemmen en 6 onthou-
dingen.

Het aftredende bestuurslid Johannes Braams wordt door
Erik Frambach voorgedragen voor het erelidmaatschap
vanwege diens verdiensten (BABEL!) voor de gehele TEX-
gemeenschap. Dit voorstel wordt door de vergadering aan-
genomen en Erik Frambach biedt Johannes Braams een
Star Trek gezelschapsspel aan voor het gezin Braams.

7 Miscellaneous
7.1 MAPS
Wietse Dol is MAPS-hoofdredacteur geworden.

De MAPS Award, traditioneel een puntzak met strechable
spaces (spekkies) zal gaan naar Christiena Thiele voor haar
liefdevolle arbeid aan de uitwerking van het grote Knuth-
gesprek.

Ook gaat er een MAPS Award naar Kees van der Laan voor
diens gehele oeuvre, dat nog steeds in aanbouw is, maar
met name voor de nieuwe inspanningen op het gebied van
Metafont & Metapost.

7.2 TEX-NL
De NTG zal via Jules van Weerden de jaarlijkse kosten
voor het NTG domain betalen.

7.3 4TEX CD
De informatie hierover is eerder in de vergadering gege-
ven.

7.4 NTG WWW
In TUGboat zou het nieuwe adres moeten komen te staan.

7.5 WWW/ FTP server
Er is door NTG/ 4TEX een subsidie gegeven aan deze ser-
ver in Utrecht voor de aanschaf van een 4Gigabyte harde
schijf waarop een kopie van het CTAN zal komen te staan,
plus alle NTG WWW zaken.

7.6 FGBBS
Frans Goddijn heeft schriftelijk verslag gedaan van de ont-
wikkelingen.

7.7 TUG-LUG
Kees van der Laan merkt op dat in de TUGboats geen mel-
ding wordt gemakt van NTG-activiteiten. Erik Frambach
vertelt dat telkens weer alle informatie wordt doorgegeven,
maar dat daar kennelijk niets mee wordt gedaan. Wietse
Dol concludeert dat TUG steeds meer moeite heeft om aan
de servicevraag te voldoen en hij voorziet dat dit probleem
alleen maar zal groeien.

7.8 LUG / UNIX CD
Er is een complete TEX-installatie voor 35 UNIX systemen
beschikbaar gekomen.
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7.9 Werkgroepen
In het vorige verslag stond: “Johannes Braams zal de
diverse werkgroepen aanspreken en inventariseren welke
wegens inactiviteit kunnen worden opgeheven.”

In de volgende MAPS zal een lijst met nog actieve werk-
groepen worden opgenomen.

Kees van der Laan verklaart actiever te willen worden in de
werkgroep Edukatie en hij zal hiertoe het initiatief nemen.

Johannes Braams meldt dat werkgroep 13 voor Neder-
landse afbreekpatronen ook in stand moet worden gehou-
den.

8 Rondvraag en sluiting
Het thema van de volgende bijeenkomst zal “Graphics en
PostScript” zijn. Kees van der Laan organiseert een tuto-
rial.

Gerard van Nes meldt dat we in juni 1997 terecht kunnen
bij de TU in Delft. We moeten nu reeds polsen waar we
in het najaar van 1997 en het voorjaar van 1998 te gast
zouden kunnen zijn.

Erik Frambach zou graag ideeeen ontvangen van mensen
die plannen kunnen bedenken voor activiteiten ter gelegen-
heid van het tienjarig bestaan van de NTG over 2 jaar. De
Poolse LUG viert dan haar eerste lustrum. Aanleiding om
iets samen te doen? Gea Vlak merkt op dat er ook tijdig
een begroting voor dient te worden gemaakt.

Voorzitter Erik Frambach sluit de vergadering en hoopt
iedereen weer te begroeten op de volgende bijeenkomst,
24 oktober, in Utrecht.


