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Lokatie:

Villa Augustus, Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht

1 Ledenvergadering

1. Opening van de vergadering om 14:30 door de voorzitter.
2. Agenda huidige vergadering

De agenda wordt zonder amendementen vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd. Het verslag
staat op het besloten deel van onze website.

4. Mededelingen
− Zoals gebruikelijk wordt een aanwezigen-lijst ingevuld. Er zijn 11 leden bij de vergadering

aanwezig.
Christiaan Pels Rijcken, Ferdy Hanssen, Frans Absil, Frans Goddijn, Hans Hagen, Hans van
der Meer, Michael Guravage, Siep Kroonenberg, Taco Hoekwater, Willi Egger en Wybo
Dekker.

− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:
Ad van de Kam, Andrea de Leeuw van Weenen, Bas Dekker, Dennis van Dok, Jelle Huis-
man, Kees van der Laan, Philippe Vanoverbeke, Piet v. Oostrum, Wim W. Wilhelm.

− Ingekomen stukken
Er zijn weer uitgaven van CSTUG Tsjechië en ARSTEXNICA uit Italië binnen gekomen.
De tijdschriften zijn tijdens de vergadering gecirculeerd.

− Mededelingen
− MAPS40 wordt op 27 mei 2010 naar de secretaris gestuurd. De MAPS zal 80 pagina's

tellen.
− NTG Bijeenkomsten
− De najaarsbijeenkomst (45) zal weer gehouden worden in het Haarhuis te Arnhem.

Het datum zal zijn 27-10-2010 met een aanvangstijd om ca. 10 uur.
− De voorjaarsbijeenkomst 2011 zal mogelijk op Terschelling plaatsvinden en weer

een weekend in beslag nemen.
− TEXbijeenkomsten
− The TUG bijeenkomst is in San Francisco 28 tot 30 juni 2010.
− EuroTEX 2010 zal plaatsvinden in Pisa, Italië van 25 tot 29 augustus.
− Het vierde ConTEXt-meeting zal plaatsvinden van 13 tot 18 september in Brejlov

(Praag), Tsjechië.
− De EuroTEX 2011 zal een combinatie zijn van de BachoTEX en de EuroTEX.
− De TUG conferentie 2011 is gepland in Egypte.
− Het vijfde ConTEXt-meeting 2011 zal plaatsvinden in Zuid-Frankrijk.
− Het zesde ConTEXt-meeting zal waarschijnlijk weer in Nederland plaastvinden en

wel in combinatie met de EuroTEX.
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− TEX-nl
De mailinglijst TEX-nl gaat uit de lucht bij surfnet.nl en zal worden overgenomen door
de NTG.

− Open taal
De activiteiten van Open taal vergen nog steeds veel rekencapaciteit van ons server.
Er wordt aan verbetering gewerkt door de database te splitsen in een statisch en een
dynamisch gedeelte. Verder is alles nu zo geregeld, dat de server niet op hol slaat bij
grote drukte. De mail-sever moet nu altijd door kunnen draaien.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris word eveneens goedgekeurd. Ook dit verslag is geplaatst op
het besloten deel van de NTG-website.

6. Het financiële verenigingsjaar
− Het jaarverslag 2009 staat op het besloten deel van onze website ter inzage. Ferdy heeft een

perfecte verslaglegging paraat en kan bij alle vragen een tevredenstellend antwoord geven.
− De kascontrole is uitgevoerd door Frans Goddijn en Wybo Dekker. Ze melden dat de con-

trole geen ongeregeldheden in de boekhouding van de penningmeester laat zien. Het verslag
van de kascommissie is aanwezig en door de secretaris in ontvangst genomen.

− Goedkeuring financieel jaar door de vergadering
De voorzitter vraagt de vergadering om aan de penningmeester décharge te verlenen. Ferdy
bedankt voor je gedegen werk.

− Vaststellen nieuwe kascommissie
Wybo Dekker blijft nog een jaar aan. Nieuw in de kascommissie komt Michael Guravage.

− Begroting 2010
De begroting 2010 over het verenigingsjaar bevat een reservering van 2000 Euro voor het
Math-TEX-Gyre project. Dat geld is toegezegd, van de Poolse vrienden zijn echter nog geen
facturen binnen gekomen. Anders dan voorheen komt nu op de begroting ook een post te
staan voor de betaling van de server-kosten. Net als in 2009 is gepland een deel van de
begroting te dekken uit de reserves (7000 Euro). In plaats van gebruik te hoeven maken
van de reserves is in 2009 1200 Euro aan de reserves toegevoegd.
De vergadering heeft zich uitgesproken over het interen op de reserves. Besloten is, dat de
reserves niet verder mogen slinken dan op 10.000 Euro. Dit is een belangrijk kapitaal met
name als we kijken naar 2012, wanneer de EuroTEX weer naar Nederland komt.

− Goedkeuring begroting door de vergadering
De vergadering keurt de begroting goed. Deze kan worden ingezien op het besloten gedeelte
van de NTG-website.

7. Verkiezingen
Karel Wesseling heeft 9 jaar in het bestuur meegeholpen onze vereniging vorm te geven. Karel
zit met nogal wat problemen met zijn gezondheid en hij ziet er van af om een nieuwe periode in
het bestuur te beginnen. We bedanken Karel voor al zijn inbreng, zijn opmerkelijk gepointeerde
ludieke en pragmatische aantekeningen!
Frans Absil is aftredend en herkiesbaar voor een tweede periode in het bestuur. Frans wordt bij
acclamatie in zijn functie als bestuurslid bevestigd.
Door het wegvallen van Karel is een verdere zetel vacant. Er is ruimte voor minimaal twee
nieuw bestuurders. Hans Hagen en Frans Goddijn zijn bereid weer in het bestuur mee te draaien.
Beiden worden door de vergadering in het bestuur verkozen.
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8. Rondvraag
Siep Kroonenberg meldt, dat de aankomende TEX-live niet meer een TEX-live in de eigen-
lijke zin is, omdat die niet meer vanaf de DVD gedraaid kan worden. Een installatie is dus
noodzakelijk. Het mooie is, dat de net-installer al zeer goed werkt en het updaten dus een stuk
eenvoudiger gaat dan tot nog toe. TEX-live zal in het najaar verschijnen.
Frans Goddijn heeft een foto-boek met uitspraken van deelnemers aan de EuroTEX 2009 sa-
mengesteld. Eerste proefdrukken op Lulu vallen tegen wat foto-weergave-kwaliteit betreft. Ta-
co heeft geïnformeerd wat een offset druk hiervan zou kosten. Bij een afname van boven de
300 stuks zal de prijs uitkomen op ca. 5.70 Euro. De bedoeling is, dat de NTG dit boekje aan
de deelnemers van de EUROTEX geeft en wellicht als welkomst kadootje weg gaat geven.
Vyatcheslav (Slava) Yatskovsky uit de Oekraïne heeft gevraagd om een reductie van het leden-
bijdrage in geld of werk, dat hij voor de NTG zou kunnen doen. – De vergadering ziet geen
inzet van Slava voor uit te voeren werk. Wat wel zou kunnen, is dat hij gebruik maakt van de
voorziening in de statuten als begunstiger. - De vergadering besluit het volgende, dat ook op
de website zal verschijnen:
− De minimale bijdrage is 50% van het normale lidmaatschap.
− De begunstiger kan op het besloten gedeelte van de website de actuele MAPS lezen/down

loaden
− De begunstiger heeft geen stemrecht in de Algemene ledenvergadering.
− De begunstiger krijgt geen poststukken toegestuurd zoals MAPS en TEX-live.
− De begunstiger houdt de mogelijke kortingen op bezoeken van een TEX-conferentie.
De secretaris zal Slava in deze zin informeren.
Als voortvloeisel uit de discussie omtrent begunstiger-schap zal de website op de nieuwe situ-
atie aangepast worden door implementatie van een „Actueel”-rubriek. – Alom is bekend, dat
onze website geen echt moderne uitstraling heeft. Er zal uitgezocht worden, of we de website
in een content-management omgeving beter op peil kunnen houden. Taco zal eens kijken, of
Drupal een oplossing biedt. Taco zal Erik Frambach bedanken voor zijn activiteiten rond om
het beheer van de website.

9. Sluiting van de vergadering om 16:10 door de voorzitter.

2 Programma na de ledenvergadering

Villa Augustus, een omgebouwde watertoren, heeft nu een uitgebreide prachtige tuin, waarin wij
eens rondkijken.

Nadien is er een gezellig bij elkaar zitten, napraten en ten slotte gezamenlijk eten.

We willen Taco Hoekwater bedanken voor de keurige organisatie van deze bijeenkomst in Dord-
recht.

Willi Egger

Secretaris NTG


