37 e NTG bijeenkomst

Secretaris NTG
Willi Egger

12 en 13-05-2006

De bijeenkomst vond op twee locaties plaats:
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)/Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Nieuwe Diep 8, „Enys House”, 1781 AC Den Helder
KIM, Joost Dourlein Kazerne, Texel
Op vrijdagmiddag 12 mei heeft een colloquium plaats gevonden, waaraan geïnteresseerden van de
KIM en relaties van de KIM/NLDA hebben deelgenomen.
Voor de overnachting en het vervolgprogramma werden de NTG leden per boot naar TeXel
vervoerd.

Ledenvergadering
Locatie
KIM, Joost Dourlein Kazerne, Texel
Datum verslag: 25-05-2006

1 Ledenvergadering
De voorzitter opent de vergadering om 09:15.

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

3 Notulen vorige vergadering
De notulen van de 36 ste vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Algemene zaken
4.1 Afmeldingen
De volgende leden hebben zich afgemeld (achternaam - voornaam):
Weerden Jules, Winnink Jos, van Oostrum Piet, Rietman Ronald, De Coninck Luc, Smith Roland,
Moes Niels CCM, Wesseling Karel, Ulijn Erik, Frambach Erik, Kwee Roland, Wilhelm Wim W.,
Vanoverbeke Philippe.

4.2 Aanwezigenlijst
Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig:
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Absil Frans, Boot Oscar, Dekker Wybo, Egger Willi, Goddijn Frans, Hagen Hans, Hoekwater
Taco , Knypstra Sietse, Kroonenberg Siep, Miklavec Mojca, Van der Heijden René, Van der Storm
Ernst, Van Dok Dennis, Van Eynde Erik.

4.3 Ingekomen stukken
Net voor vertrek naar de 37 e bijeenkomst is de vracht met de Proceedings EuroTEX 2005 binnen
gekomen.

4.4 Mededelingen
− EuroTEX proceedings
De proceedings zien er netjes uit. Door dat het een facsimile-druk is, zijn verschillende „stijlen” te zien. De proceedings gaan in week 20 naar de leden.
− MAPS
Wegens gebrek aan artikelen moet de voorjaarseditie vervallen. De EruoTEX proceedings
komen hiervoor in plaats.
Er zijn wat perikelen met de huidige drukker van de MAPS. Taco is derhalve bezig een aantal
offertes bij andere drukkers op te vragen.
− XML/SGML-vereniging
Hans heeft een mail gekregen van de XML/SGML-vereniging. Deze vereniging wil graag een
gesprek met de NTG. - Hans heeft zich bereid verklaard, dit gesprek te voeren.

4.5 Projecten
− Het LM-fonts team (GUST) heeft de officiële versie 1.0 opgeleverd. Dit project is gesteund
door Dante en NTG.
− Overgang van de T1 fonts naar OTF. Dit project wordt gedragen door Dante, NTG, CSTUG,
GUST, TUGIndia en TUG. Het is de verwachting, dat de eerste resultaten aan het eind van het
jaar beschikbaar komen.
− pdfTEX zal worden uitgebreid met scripting (lua) en open type support.

5 Het financiële verenigingsjaar
5.1 Financiëel jaarverslag
Het verslag door onze penningmeester is te lezen op ons website.
In verband met het uitbrengen van twee MAPS edities in kleur en de subsidie van de bus naar
de EuroTEX, is meer geld gebruikt dan eerder begroot. Derhalve hebben we iets ingeteerd op ons
vermogen.
Het aantal leden is iets afgenomen, het ledental schommelt rond de 300.
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Taco en Ernst hebben als kaskommissie de boekhouding bekeken. Zij hebben een positief advies
uitgebracht, om de penningmeester décharge te verlenen.
De vergadering verleent décharge aan de penningmeester. De vergadering bedankt Wybo voor de
keurige administratie.
Taco en Ernst worden bedankt voor het uitvoeren van de kascontrole.
De begroting 2006 staat op de NTG-website.
Er zijn geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. andere jaren.

6 Verkiezingen
Dit jaar zijn bestuursverkiezingen nodig.
− Afscheid Frans Goddijn
Frans zit inmiddels 12 jaar in het bestuur! – Dit is een hele prestatie, maar de statuten verlangen,
dat Frans nu uit het bestuur stapt. – Frans bedankt voor alles wat je in die tijd voor de NTG
hebt gedaan! Wij mochten zo vaak genieten van je grappige, ludieke manier een bijeenkomst te
leiden en we waren zo vaak blij, dat je voor ons in de pen klom of een attentie naar een relatie
stuurde. – Wij hopen, dat je voor ons behouden blijft, wellicht bij het genot van een hoofdstuk
uit de „Dikke Van Dam!”.
− Aftreden Maarten Wisse
Maarten heeft te kennen gegeven, dat hij zijn zetel ter beschikking wil stellen. Dit vooral in
verband met de drukte in zijn baan en de verhuizing naar weer een ander land. – Maarten, ook
al was je niet lang in het bestuur, toch zeggen we jou dank voor al de inbreng die je in die
periode had.
− Verkiezing nieuw bestuurslid
Taco Hoekwater is bereid plaats te nemen in het bestuur. Taco wordt unaniem gekozen en
welkom geheten in het bestuur.
− Herverkiezing penningmeester
Wybo stelt zich voor een volgende periode ter beschikking. De vergadering is over de herverkiezing unaniem.
− Herverkiezing secretaris
Willi Egger gaat met instemming van de vergadering voor een volgende periode door als
secretaris.
− Vacante zetel
Het zij hier nogmaals vermeld, dat een zetel op dit moment niet is bezet. Het bestuur zal verder
zoeken naar iemand, die het bestuur wil komen ondersteunen. - Natuurlijk zijn voorstellen
vanuit de leden zeer welkom. Het bestuur vraagt aan Frans Absil, of de KIM interesse heeft
om iemand uit hun kring zitting te laten nemen in het bestuur. Frans gaat hierover nadenken.
Omdat Taco nu in het bestuur zit, moet een ander lid in de kaskommissie komen. Om een zekere
continuïteit te waarborgen vraagt het bestuur Ernst van der Storm, of hij nog een jaar in de
kaskommissie wil blijven zitten. Frans Goddijn meldt zich als tweede lid van de kommissie.

3

7 Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld door de vergadering.
Tijdens ledenvergadering 36 in Eindhoven is gesproken over mogelijkheden om een ledenvergadering in de toekomst wellicht online te gaan houden. Over dit onderwerp is niet bekend wat de
stand van zaken is.

8 Sluiting van de vergadering
Rond 10:30 sluit de voorzitter de vergadering.

Leden die alleen een dag hebben gevolgd
− Vrijdag programma
Van Nes Gerard, Pels Rijcken Christiaan, Beurskens Luuk, Adriaens Hendri, Huisman Jelle.
− Zaterdagprogramma na de ledenvergadering
Siebinga Sjoerd.

Programma van de tweedagse bijeenkomst
Vrijdag 12 mei: Colloquium „Enys House”, Den Helder
13:00
13:15

16:00
16:15
17:00
20:00

Opening
Hendri Adriaens: TEX, een introductie
Taco Hoekwater: Methoden om XML met TEX te verwerken
Hans Hagen: Context, een voorbeeld in XML/PDF, integratie van beeldmateriaal
Sluiting van het colloquium
Borrel
Verplaatsing van de NTG-leden naar TeXel
Barbecue . . .

Zaterdag 13 mei 2006
Thema: Ledenvergadering en TEXnalities
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Ledenvergadering
Taco Hoekwater: De geboorte van een nieuw TEX font
Lunch
Mojca Miklavec: GNUplot & ConTEXt: new friends & nice graphs
Frans Absil en Oscar Boot: XML en LATEX in een groot project
(demo)
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15:00 Afsluiting

Woord van dank
De hele bijeenkomst werd georganiseerd door onze leden Frans Absil en Oscar Boot. Het was een
volledig success, zij hebben alle registers opengetrokken en wij mochten ervan genieten. Tenslotte
slaagde Oscar er zelfs in, om voor ons een rondleiding op een M-klasse fregat te organiseren. –
Last but not least: de hele bijeenkomst werd betaald door de KIM. Oscar en Frans, jullie hebben
ons een onvergetelijke belevenis bij de KIM geboden! Wij willen jullie hiervoor nogmaals hartelijk
danken.

Willi Egger
Secretaris NTG
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