
Verslag Verslag 18e NTG-bijeenkomst, 24 oktober 1996 1

Nederlandstalige

TEX

Gebruikersgroep

Aanwezig : A. Bakker; P.G.M. Bezembinder (Thieme); L. de Coninck (de Kraal); G. van den Dobbelsteen (LO-
GIN BV); W. Dol; R. Doornebal (Kluwer); P. van der Ende (IRI); E. van Eynde (Kath. Universiteit
Leuven); G. Ervynck (Kath. Universiteit Leuven); E. Frambach (RUG); J. de Gast (Scan Laser B.V.);
G. Geens (TFCG/IMEC); F. Goddijn (FGBBS); J. Hagen (Pragma); H. Haverkort; R. van der Hei-
jden (Hogeschool van Utrecht); A. Heijs (Staring Centrum); T. Hoekwater (Kluwer); B. Jackowski
(GUST); P. de Jong; N.S. Kroonenberg (RUG); R. Kwee; C.G. van der Laan; A. de Leeuw van
Weenen (RUL); P. Maziers (Groupe De Boeck S.A.); H. van der Meer (UvA); C.C.M. Moes (TUD);
P. von Mouche (LUW); H. van Mourik (Ned. Historisch Data Archief); G.J.H. van Nes (ECN); G.
Oomen (Kluwer); P. van Oostrum (UU); J. Pijnenburg (KUB); R. Rietman; E. de Rouville; A. van
Ryckeghem (Kath. Hogeschool Brugge-Oostende); A.C.A. Serier; W. Smit; A. Soos (UT); R.C.W.
Strijbos (UT); E. v.d. Storm; P. van Summeren; M.S.J. T¨unnissen; P. Tutelaers (TUE); B. Verhegghe
(Univ. Gent); J.E. van Weerden (UU)

Notulist : Frans Goddijn

1 Opening

Voorzitter Erik Frambach opent de achttiendeNTG-
bijeenkomst en dankt gastheer Jules van Weerden. Een bi-
jzonder woord van welkom is er voor Bogusław Jackowski
uit Polen. Hij komt een lezing verzorgen, gevolgd door een
cursus op vrijdag.Last minuteaanmeldingen kunnen nog
via Kees van der Laan.

2 Notulen van 17deNTG-bijeenkomst van
1 juni 1996

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 Ingekomen stukken en mededelingen

Secretaris Gerard van Nes geeft een korte opsomming
van de binnengekomen tijdschriften van diverse zuster-
verenigingen. Hij vertelt ook van het initiatief om met
een NTG-delegatie aanwezig te zijn op de aankomende
landelijke bijeenkomst van de nederlandse vereniging van
Wiskundeleraren, op 16 november.

Jules van Weerden vraagt of het mogelijk is de leden voor-
taan ook met voornaam aan te duiden op de badges. Hi-
erover wordt van gedachten gewisseld en Piet Tutelaers
komt op het lumineuze idee om voortaan de naam te ge-
bruiken (ook op de badges) zoals deze door het lid zelf
wordt opgegeven.

Het boek van Salomon is momenteel in herdruk.

Van de TeTEX UNIX CD zijn nog twee exemplaren bij Erik
Frambach in voorraad. De rest is bij UKTUG te bestellen.

Addison & Wesley uitgeverij is met een stand aanwezig en
de leden kunnen tegen 10% korting boeken aanschaffen.

Kees van der Laan meldt dat er een onderwijsdaginterac-
tieve mediaaankomt, georganiseerd door het Instituut voor
Toegepaste Wiskunde. OpTEX-NL zal Kees van der Laan
hierover nader berichten.

4 Bestuursmutaties, penningmeesterschap

Erik Frambach licht toe, aan de hand van emails door Wi-
etse Dol, hoe de noodzaak van overdracht van het pen-
ningmeesterschap is gebleken. Het bestuur (waarvan de
penningmeester deel uitmaakt) stelt voor om Wietse Dol
als penningmeester zijn taken te laten uitvoeren tot het
einde van 1996. Op de voorjaarsbijeenkomst kan dan
een nieuwe penningmeester worden benoemd. Er is een
kandidaat (Wybo Dekker) van het bestuur, en er kunnen
eventuele tegenkandidaten komen. De vergadering heeft
geen bezwaar tegen deze manier van aanpak.

5 Subsidieaanvraag FGBBS

De vergadering is na een korte toelichting door Frans God-
dijn akkoord met de aanvraag.

6 Begroting 1997

Hierbij waren geen opmerkingen

Editors van deze MAPS zijn: Gilbert van den Dobbelsteen, Gerard van Nes, Jos Winnink en Taco Hoekwater.
Oplage MAPS: 350.
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7 MAPS zaken (vacature hoofdredacteur)

Nu Wietse Dol zijn hoofdredacteurschap heeft neergelegd,
zijn in de MAPS-redactie in elk geval over: Jos Win-
nink (jos.winnink@cpb.nl) , Gerard van Nes en Gilbert van
den Dobbelsteen (gilbert@login.iaf.nl) (naast Wietse Dol).
Hoe kan het beste het vele MAPS-werk worden verdeeld,
over mensen en door het jaar heen?

Kees van der Laan signaleert dat er een scheiding is te
maken tussen het zuiver technische werk en het redac-
tionele werk aan de MAPS. Tot nu toe, door grote pieken
in het productiewerk, is er minder tijd voor redactionele
overwegingen dan we eigenlijk zouden willen.

Erik Frambach vindt dat idealiter het werven en selecteren
van kopij, en de productie, doorlopend en afzonderlijk
plaatsvinden met slechts een kleine piek-belasting van de
redactie ten tijde van de uiteindelijke productie van de
MAPS. Siep Kroonenberg denkt dat dit misschien wel
meerwerk oplevert, maar Erik Frambach vindt dit minder
een bezwaar omdat het kleine meerwerk over veel meer
tijd kan worden verspreid. Siep vindt het ook een goed
idee om de deadlines eerder te stellen.

Taco Hoekwater is beschikbaar voor productiewerk, en
ook Roland Kwee (niet in adressenlijst 24 april) stelt zijn
tijd en inzet hiervoor beschikbaar.

De MAPS redactie zelf wil graag het initiatief houden in de
diverse noodzakelijke wijzigingen en zal over een maand
komen met een eigen plan op basis van bovengenoemde
overwegingen.

Aangezien de MAPS voor deNTG een kernactiviteit vor-
men, zijn goede plannen en afspraken van het grootste be-
lang.

7.1 MAPS Award

De zoetestretchablesgaan ditmaal naar Keith Reckdahl
voor zijn artikel “using EPS graphics in LATEX 2e docu-
ments”. Keith kon deze dag helaas niet aanwezig zijn voor
de uitreiking, maar de prijs wordt hem nagezonden.

8 Komende activiteiten (zit de NTG wel op
de goede weg?)

We willen graag weten hoe de MAPS wordt gewaardeerd
en of de NTG wel op de goede weg is naar de toekomst
van TEX. Begin 1997 zal er daarom een enquˆete worden
toegestuurd aan de leden. De resultaten zullen worden ver-
werkt met de hulp van de statistische kennis en program-
matuur bij Hans Hagen en gepresenteerd met behulp van
Herman Haverkort die al eerder een stylefile voor het ver-
werken van enquˆetegegevens ontwikkelde.

8.1 Lustrumcommissie 1998

Hierin zullen de eerste leden Hans Hagen en Peter van
Summeren (pjhamsvs@fwi.uva.nl) graag andere leden
verwelkomen om samen aan een goede lustrumviering te

gaan werken. Piet Tutelaers kom met de suggestie om
Eberhard Mattes (serieus) en/of Hippocrates Sendoukas
¡isendo@leon.nrcps.ariadne-t.gr¿ (grapje) uit te nodigen
als spreker.

9 Wat verder ter tafel komt & rondvraag

Jules van Weerden stelt voor dat wentg.nl als domein-
naam gaan gebruiken. Adressen alsmaps@ntg.nl en
ntg@ntg.nlworden zo mogelijk.

10 Verslag werkgroepen

Erik Frambach doet verslag van het resultaat van
naspeuringen naar het al dan niet nog actief zijn van ooit
ingestelde werkgroepen. Een aantal werd bemand door in-
middels uit het zicht verdwenen ex-leden en een aantal is
nog wel bemand maar in diepe slaap.

Kees van der Laan zou de slapende groepen willen aan-
houden en op afroep viaTEX-NL weer actief willen laten
worden. Hans Hagen stelt dat een werkgroep een offici¨ele
NTG-activiteit is met een doel en ook werkelijkeactiviteit.
Slapende groepen zijn niet nuttig en niet nodig. Erik Fram-
bach licht toe dat hetofficieelzijn van eenNTG-werkgroep
ook kan betekenen dat deze in aanmerking komt voor sub-
sidie.

Gerard van Nes zou een structureler aanpak willen van de
WERKGROEP EDUCATIE. Een aanbod van een jaarlijkse
beginnerscursus en een jaarlijkse cursus voor gevorderden
is dringend nodig. Frans Goddijn stelt dat zo’n actieve
werkgroep veel kan betekenen voor deNTG en dat deze
groep juist meerde markt opzou moeten gaan en zeker
niet indutten.

Over deze werkgroep wordt nog verder nagedacht.

Voor de WERKGROEP SGML is van diverse kanten be-
langstelling, o.a. van John de Gast (jdgast@scanlaser.nl)
(SGML-gg), Hans van Mourik, Piet van Oostrum, Peter
de Jong (p.dejong@twi.tudelft.nl) en (aanmeldpunt) Taco
Hoekwater.

Van deWERKGROEP WWWzijn geen actieve leden meer
over. Het is zaak deze werkgroep nieuw leven in te
blazen, aangezien we wel degelijk een Website hebben op
www.ntg.nl

Voor de WERKGROEP NL-TEX melden zich Johannes
Braams en Nico Poppelier (n.poppelier@elsevier.nl).

Namens deWERKGROEP SPELLINGvertelt Piet Tutelaers
over de totstandkoming van dit belangwekkende initiatief.
Het werk aan nieuwe afbreekroutines voor Nederlandstal-
ige TEX-gebruikers kreeg onverwacht een belangrijke uit-
breiding door het werk aan een nieuwe, correcte, vrij
verkrijgbare Nederlandse woordenlijst.

Voorzitter Erik Frambach sluit hierna de vergadering en
hoopt iedereen weer te begroeten op de volgende bi-
jeenkomst, vermoedelijk in Delft bij de TU.


