33 e NTG bijeenkomst

Secretaris NTG
Willi Egger

27-05-2004

Ledenvergadering
Locatie
De ledenvergadering wordt gehouden in het hotel Haarhuis te Arnhem.
Datum: 27-05-2004

1 Ledenvergadering
De voorzitter opent de vergadering door middel van een klap met de voorzittershamer.

2 Agenda
De agenda wordt uitgedeeld. De vergadering heeft geen aanvullende punten.

3 Notulen vorige vergadering
De notulen zijn bij de vooraankondiging van de bijeenkomst aan alle leden verstuurd. Tevens zijn
ze te vinden op het afgeschermde gebied van ons website (www.ntg.nl/doelstelling.html).
De vergadering maakt geen opmerkingen over de opgestelde notulen, en deze notulen zijn daarom
ongewijzigd vastgesteld.

4 Algemene zaken
4.1 Afmeldingen
De secretaris leest de afmeldingen voor deze vergadering voor:
Andrea de Leeuw van Weenen, Raymond Ashruf, Luc De Coninck, Luuk Beurskens, Ruud de
Jong, Niels Moes.

4.2 Aanwezigenlijst
Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig:
Jos Winnink, Wybo Dekker, Hans Hagen, Gerard Kuiken, Wisse van de Guchte, Taco Hoekwater,
Olaf Weber, Ferdy Hanssen, Siep Kroonenberg, Ernst van der Storm, Karel Wesseling, Michael
Guravage, Frans Goddijn, Willi Egger, Simon Pepping, Roland Kwee, Erik Van Eynde, Jaap de
Gruiter, Ge Snoek, Patrick Gundlach.
Na de middag mogen we ook Jules van Weerden begroeten, die zelfs zoontje Jur meebrengt (vroeg
geïntroduceerd is nooit weg!)

4.3 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken te vermelden.

1

5 Mededelingen
5.1 Evenementen
Ook dit jaar vinden internationale conferenties plaats (zie hiervoor ook de kalender op de ntgwebsite)
• TUG in Griekenland
International Conference on TeX, XML and Digital Typography. Het lijkt erop dat dit evenement vooral een lokaal gebeuren is. De bereikbarheid van de plaats is niet even makkelijk,
tenzij je het combineert met een vakantie . . .
• TEX-conferentie USA van 19 tot 22 juli 2004 De conferentie wordt gehouden San Francisco,
Californië. Het is vooral een training- en techniekbijeenkomst (Practical TEX2004).
Een belangrijk evenement zal de EuroTEX van volgend jaar worden. Zowel Dante als ook Gutenberg
hebben dan hun 2 4 jarig bestaan te vieren.
Men verwacht dat ook D.E. Knuth op bezoek zal komen. De conferentie zal in een aantrekkelijke
omgeving in de buurt van Metz in een klooster plaats vinden.
De najaarsbijeenkomst wordt in België georganiseerd. We mikken op een bezoek aan de Koninklijke
Militaire School in Brussel. De plannen zijn om een dag te vullen met een gevariëerd programma
met lezingen. De tweede dag is bestemd voor het houden van workshops. De bijeenkomst vindt op
een vrijdag en zaterdag eind oktober/begin november plaats. - We houden jullie op de hoogte.

TEX Font Sampler
Het bij de laatste bijeenkomst aangekondigde boekje over de standaard bij TEX meegeleverde fonts
komt eraan. Door allerlei miscommunicatie binnen het grafisch bedrijf en door een bedrijfsprobleem met de binder duurt alles net iets langer. De verwachting is dat het boekje met de komende
MAPS of anders met TEX-live naar de leden gaat.

5.2 Nieuwe server
In het najaar 2003 is er een nieuwe server aangeschaft. Op dit moment wordt die geconfigureerd
zodat die binnenkort de oude server kan gaan vervangen. – De leden zullen er trouwens niet bar
veel van merken, behalve dat alles net iets sneller zal gaan.

6 Het financiële verenigingsjaar
6.1 Jaarverslag 2003
De penningmeester doet verslag over de verloop van de financiën in 2003. In de afgelopen jaren
hielden we altijd een bedrag van ongeveer 3.000 € over. Hij steld daarom de vraag ter discussie of
wij de lidmaatschapsbijdrage zouden willen verlagen om niet steeds meer vermogen op te bouwen.
Taco brengt in, dat het misschien een idee is om de MAPS met kleur te gaan drukken. Dit zou
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de aantrekkelijkheid om te publiceren ook vergroten. De kosten van een MAPS in kleur zijn wel
aanzienlijk hoger (dubbel?). De vergadering stemt met Taco’s voorstel in. Het zal misschien zo
gaan dat er naast een wisselende omvang van de MAPS één met en één zonder kleur uit zal komen.
- Afgesproken is, dat we tot volgend jaar kijken wat de kosten / vermogensontwikkeling is. Dan
komt de vraag naar de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage nogmaals op tafel.

6.2 Kascontrole
Siep en Ferdy hebben bij Wybo de boekhouding nagelopen. Zij melden dat zij geen afwijkende
dingen hebben geconstateerd en vragen de vergadering onze penningmeester decharge te verlenen
over het boekjaaar 2003.
De vergadering neemt het advies van de kascommissie over en de voorzitter bedankt Wybo voor
zijn keurig werk als penningmeester.

6.3 Budget 2004
Gezien het feit dat de gemaakte budgetten vrijwel gelijk blijven, is er geen nieuw budget opgesteld.
De vergadering accepteert dat het budget van 2003 toepasselijk wordt verklaard ook voor 2004. –
In het budget is een post opgenomen „projecten”. Dit potje is gevuld met een bedrag van 6.000 €.
Naast het betalen van projecten zal voortaan dit bedrag ook aangesproken worden als er buiten het
budget een betaling gedaan moet worden zoals verleden najaar de aanschaf van een nieuwe server.

7 Verkiezingen
7.1 Terugtredend bestuurslid Erik Frambach
Frans spreekt Erik toe. Erik hartelijk dank voor alles wat je de afgelopen tien jaar voor de NTG
gedaan hebt! Erik is na een periode van gewoon bestuurslid een hele tijd voorzitter en hierna
nogmaals enkele jaren bestuurslid geweest. Erik kennen we als actief lid, iemand die soms stil toch
altijd met vooruitkijkende ogen de zaken regelt. Erik verrast telkens weer doordat hij net weer een
stap voor is, doordat hij al een duidelijk plan heeft opgemaakt. Voor elke periode van zijn actief
lidmaatschap in het bestuur biedt Frans Erik een boek aan. Na het uitpakken ervan voorzien Frans,
Hans en Willi alle boeken van een opdracht.
Wij zijn blij te weten, dat we verder op Erik’s daadkracht kunnen rekenen, bijvoorbeeld in het
kader van de website.

7.2 De kandidaat opvolger in het bestuur
Maarten Wisse is bereid gevonden, de plaats van Erik in het bestuur in te nemen. Maarten is een
echte „alfa”, die een goed evenwicht in het soms wat „beta”-lastige bestuur kan brengen. Maarten
is zeer actief op de TEX-nl lijst. Met Maarten krijgen we zeker een capabel lid in het bestuur.
Maarten heeft de ambitie om TEX gebruik te bevorderen.
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Bij acclamatie wordt Maarten in het bestuur gekozen.
Zelf kan Maarten op dit moment niet aanwezig zijn, omdat hij een baan in Heidelberg heeft
gevonden. Mail maakt het mogelijk om zijn intrede met een schriftelijke groet te doen. De secretaris
leest voor:
„Ok. hier komt ie: Dank voor jullie vertrouwen. Mijn verkiezing is het beste bewijs van de gebruikersvriendelijkheid van TEX. Ik gebruik nog geen vijf jaar TEX en dan al bestuurslid! Dan moet TEX
wel heel snel onder de knie te krijgen zijn. Gelukkig hoef je TEX in onze vereniging alleen tot op
de bodem te beheersen om voorzitter te kunnen zijn, anders had ik uiteraard een probleem gehad.
Zoals de leden deze ledenvergadering al merken zal ik een bestuurslid op afstand zijn, althans
voor de komende anderhalf jaar. Na mijn promotie in november vorig jaar zit ik nu voor twee jaar
in Heidelberg om daar mijn kansen op de nederlandse wetenschappelijke markt wat te vergroten
en weer een nieuw boek te schrijven met behulp van TEX. Ik werk nu dus met de ondersteuning
voor Duits in Babel. Verder gebruik ik TEX om een e-journal te managen, tegenwoordig zelfs met
prachtige hanging punctuation, dankzij de ideale uitleg van Siep in de laatste Maps, waarvoor
bij deze mijn dank. Ik ben een Gentoo Linux addict, voor de ingewijden. Heb zelfs geen Windows
partitie meer. Wine kan mijn woordenboeken en belastingdiskette net aan. Verder is TEX4ht een
beetje mijn specialiteit, hoewel ik bij elk serieus probleem Eitan Gurari moet mailen :-)
Ik denk dat het goed is dat er een ‚alfa’ in het bestuur zit. Hoewel je soms zou denken dat TEX
voor de eindgebruiker aan het uitsterven is, heb ik toch zo eens in de paar maanden wel weer
een bijbelwetenschapper aan de telefoon die of omdat het moet, of omdat hij of zij wanhopig is
geworden van Word, overstapt naar TEX. Voor de toekomst moeten we kijken hoe we TEX het beste
in de WYSIWYG wereld kunnen promoten. Voorlopig denk ik er zo over: iedereen op de lagere
school een cursus Emacs. Dat lijkt me verantwoord (RSI) en waardevol voor ieders latere leven.
Dus niet een muisklik, maar gewoon C-c-f-i voor italics, in AucTEX dan wel te verstaan. Zoals
jullie in mijn recente post op TEX-NL hebben kunnen lezen is Emacs tegenwoordig ook in staat
om plaatjes te laten zien – wat een innovatie he? en een hele aanslag op je concentratievermogen
trouwens – en dus nu ook WYSIWYG. Ik groet jullie allemaal hartelijk en wens jullie een leerzame
dag, want ik ben nog nooit naar een NTG-dag geweest of een MAPS gelezen, zonder dat ik weer
iets had bijgeleerd. Maarten”

8 PR
8.1 OSOSS
Na de bijeenkomst in Utrecht verleden herfst heeft Luuk Beurskers een voorzet gemaakt voor de
invulling van de op de OSOSS-web-site geplaatste rubrieken. Veel reactie kwam er niet op zijn
stuk. De penningmeester en de secretaris hebben wel sugesties en uitbreidingen geleverd. Luuk
heeft contact gelegd met de beheerders van het OSOSS-project. Inmiddels is het stuk aan de
support van de OSOSS-website aangeboden.
Het doel om de daar reeds aanwezige informatie over TEX uit te breiden en de NTG als potentiële
aanspreekpartner in beeld te brengen is bereikt.
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Het vinden van de TEX informatie is even zoeken. Op de OSOSS.nl site klick je eerst in het menu
‚open source prod.’. Op het verschijnende scherm onderaan kun je dan het tweede gedeelte van de
selectie oproepen. En kijk, bij de T van TEX staat die.
Op dit moment heeft de projectgroep OSOSS van de NTG geen verdere plannen. De actie kan als
afgesloten beschouwd worden. De volgende tekst leest de secretaris voor:
„Reeds enkele maanden is een groepje NTG-leden bezig te kijken op welke manier NTG kan
inspelen op het overheidsproject OSOSS, waarin het promoten van Open Standaarden en Open
Source Software bij overheidsinstellingen centraal staat. Er is nagedacht over de invulling van de
beschrijving van TEX op de OSOSS.NL website en de aanwijzingen zijn (voor een groot deel, even
het resultaat afwachten - LB) overgenomen door de redactie van de site. Er wordt nu een duidelijke
link gelegd naar NTG, waardoor geïnteresseerden wellicht sneller bij onze vereniging terecht
zullen komen met vragen. Omdat het moeilijk blijkt concrete initiatieven te verzinnen waarmee
NTG naar OSOSS toe kan stappen en die bovendien te verwezenlijken, neemt de werkgroep nu een
afwachtende houding aan. Voor de komende tijd zijn er geen activiteiten meer gepland. Zodra er
nieuws is, zal dit aan het bestuur gemeld worden.”

8.2 MAPS
De volgende MAPS is in de maak. De verwachting is, dat die over ca. 2 weken naar de drukker
kan. Verdere details over volgende MAPS uitgaven staan in paragraaf 6.1.

9 De toekomst van de NTG-bijeenkomsten
Het is nodig dat we bekijken hoe we NTG-bijeenkomsten aantrekkelijker kunnen maken. We
kunnen kijken of het mogelijk is eens in het jaar een groter evenement te organiseren. Dit zou de
kans bieden om een lokale organisator te benoemen, die dan de bijeenkomst zou kunnen opzetten.
Deze benadering kan de aantrekkelijkheid vergroten en weer meer leden trekken. Als tegenhanger
van de grotere bijeenkomst kunnen we dan nog een tweede bijeenkomst in kleinere vorm aanbieden.
Polsing van de huidige vergadering levert animo op voor een een bijeenkomst bijv. op een Waddeneiland. Siep, Frans en Jos zijn bereid de mogelijkheden te inventariseren.

10 Rondvraag
Taco: EUROTEX 2005. Een bus naar dit evenement zou een promotie bijdrage kunnen zijn. Een
idee is, om een dergelijke bus vanuit Polen over Duitsland en Nederland naar Metz te laten rijden.
Taco gaat een en ander uitzoeken.

11 Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de vergadering voor haar inbreng.
Met enige vertraging start het lezingen-programma. Dit zetten we voort naar een smakelijke lunch.
Omdat we in tijdnood komen, laten we het geplande onderwerp van het aangaan en oplossen van
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een layout problem vallen. Doordat menigeen zijn laptop of zijn PC heeft meegenomen vinden in
kleine groepen probleemoplossingen en demonstraties plaats.
Diegenen die zich hebben aangemeld genieten na een borrel van een degelijke warme maaltijd met
varkenshaas of warmgerookte zalm.

12 Post scriptum op 09-06-2004
Bij het bijwerken van de Web-pagina t.a.v. de samenstelling van het bestuur, stelde ons afgetreden
bestuurslid Erik Frambach vast dat we tijdens de vergadering vergeten zijn onze voorzitter Hans
en het bestuurslid Karel voor een nieuwe periode te herkiezen.
Om dit op te vangen is op 09-06-2004 het onderstaande mailtje naar de leden gegaan:
Beste leden,
Op de 33 e NTG-bijeenkomst op 27 mei jongstleden in Arnhem hebben we weliswaar lang
vergaderd en ook Maarten Wisse in het bestuur gekozen. Maar wat we niet hebben gedaan
is zowel ons voorzitter Hans Hagen en bestuurslid Karel Wesseling voor een nieuwe periode
te herkiezen!
Intussen blijkt, dat beiden wel bereid zijn, een verdere periode de functie die ze hebben in
te vullen.
Het bestuur stelt derhalve voor, dat in de notulen van de 33 e vergadering een post scriptum
komt, waarin de feiten worden genoemd.
Als er leden zijn, die hiertegen bezwaar hebben, kunnen die zich schriftelijk bij de secretaris
melden. In dat geval zal het bestuur een extra ledenvergadering bijeenroepen.
Met de vraag om clementie in deze zaak, vriendelijke groeten
Willi Egger
Secretaris NTG

Willi Egger
Secretaris NTG
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