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1 Ledenvergadering
Met enige vertraging opent de voorzitter de tweede ledenvergadering van dit jaar om 10:20.

2 Agenda
De voorzitter leest de agenda voor. De vergadering heeft geen aanvullende punten.

3 Notulen vorige vergadering
De notulen van de 35 ste vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Algemene zaken
4.1 Afmeldingen
De volgende leden hebben zich afgemeld:
Luc de Coninck, Hans Bessem, Karel H. Wesseling, Erik Ulijn, Ruud de Jong, Olaf Weber, Jos
Winnink, Philippe Vanoverbeke

4.2 Aanwezigenlijst
Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig:
Hans Hagen, Wybo Dekker, Frans Goddijn, Willi Egger, Niels C.C.M. Moes,Taco Hoekwater, Piet
van Oostrum, Gerard D.C. Kuiken, Sven Bovin, Hans van der Meer, Wisse van de Guchte, Maarten
Sneep, Ronald Rietman, Ronald van Rijn, Wim Walrave, Roland Smith, Siep Kroonenberg, Michael
Guravage, Hendri Adriaens, Ernst van der Storm, René van der Heijden, Johannes L. Braams,
Simon Pepping, Erik Vaneynde.
Er is ook een gast aanwezig: Flurin Egger

4.3 Ingekomen stukken
Begin november is het verslag van de kaskommissie bij de secretaris binnen gekomen.
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5 Het financiële verenigingsjaar
Nu de kaskommissie bijeen is geweest en de boekhouding van de penningmeester in orde is
bevonden, verleent de vergadering aan Wybo décharge en bedankt hem voor het geleverd werk.
De begroting 2005 staat op de NTG-website. Nog eens aan bod komt het onderwerp „ondersteuning”. Als regel geldt, dat elke aanvraag voor financiële ondersteuning onderbouwd dient te
worden. Een aanvraag mag best eenvoudig gehouden worden. Wat erin moet staan is „Wat wil
ik” en „Wat doe ik met het geld”.
Om het gebruik van ondersteunende middelen te presenteren, zal door Frans Goddijn een simpele
web-pagina ontworpen worden. Het geheel moet niet te open zijn, een zekere drempel mag er best
zijn.
Als bovengenoemde pagina op het web gepubliceerd is, brengt de secretaris de leden hiervan op
de hoogte.

6 TEX-conferenties
−
−
−
−

Bacho-TEX 29 april – 2 mei 2006
16 de Euro-TEX Hongarije, 5 – 8 july 2006, Faculty of Computer Sience, University of Debrecen
Practical TEX-conference 25 juli tot 1 augustus 2006, Rutgers University, New Jersey, USA
TUG 2006, 7 – 11 november 2006, Marakesh, Marokko, eerste TEX-conferentie op de afrikaanse
continent

7 Toekomstige bijeenkomsten
7.1 Voorjaarsbijeenkomst 2006
Vooralsnog gepland als weekend bij de Koninklijke Marine School, Den Helder.

7.2 Najaarsbijeenkomst 2006
Datum ligt vast: 18 november 2006 op de hogeschool Helicon in Zeist.

8 Het organiseren van bijeenkomsten
Met enige verontrusting zien we (in het bestuur) dat de opkomst voor de bijeenkomst ook bij de
NTG af neemt. Dit is geen onbekend fenomeen in de wereld van verenigingen. Dit kan te maken
hebben met het feit, dat er door al de elektronische mogelijkheden via mailinglists en internet
gewoon de behoefte er niet meer is om elkaar te ontmoeten om nieuws en technieken onderling uit
te wisselen. Het zou ook kunnen zijn, dat menigeen niet komt, omdat hij/zij niet geïnteresseerd is
in de door de statuten van de vereniging vastgelegde procedures, dus de ledenbijeenkomsten.
De vraag is dus wat willen de leden zelf, wat verwachten de leden van de vereniging?
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Hans Hagen stelt voor, dat men toe gaat naar een grote bijeenkomst met alleen lezingen en
workshops. Een tweede bijeenkomst is dan van meer informele aard. Blijft de verplichting tot een
ledenvergadering binnen zes maanden na het eindigen van het verenigingsjaar. Dit is dus voor eind
juni van elk jaar.
Piet van Oostrum stelt voor, dat men het houden van de ledenvergadering ook elektronisch zou
kunnen regelen. Een virtuele vergadering zou gepaard moeten gaan met authenticatie van de
leden, zodat ook gestemd kan worden. – De vergadering is van mening, dat dit in ieder geval
uitgeprobeerd dient te worden. Piet van Oostrum, Erik Frambach en Jules van Weerden zullen
de technische aspecten hiervoor uitzoeken. – Als het systeem staat, wordt een proef-vergadering
gehouden.

9 Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 11:15.

10 Programma
10:00
10:05
11:00
11:30

Opening
Ledenvergadering
Hans Hagen: LuaTEX
Piet v. Oostrum: Nieuwe woordenlijst/ samenwerking met Taalunie/OSOSS/derden

12:00 Lunch in het „Strip Café”
13:30
14:00
14:30
15:15
15:30
16:30

Taco Hoekwater: Condensed Latin Modern Monospaced
Maarten Sneep: TEX op de Mac, Mac-kelijker kan niet
Ronald Rietman: TEXPoint: PowerPointpresentaties met LATEX
Break in het café de „Strip”
Ruimte voor vragen over TEX . . .
Sluting van de bijeenkomst

Aansluitend borrel en diner in het „Grand Café”

Woord van dank
De dag werd door Ronald van Rijn en Wim Walrave, medewerkers van Philips, georganiseerd en
begeleid. Wij danken deze twee leden voor al hun inzet om er een echt geslaagde bijeenkomst van
te maken. Bedankt ook de firma Philips, die deze dag gesponsord heeft.

Willi Egger
Secretaris NTG
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