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Lokatie:
KMA-Breda, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda

1 Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering om 10:40 door de voorzitter.
2. Agenda huidige vergadering
De agenda wordt zonder amendementen vastgesteld.
3. Mededelingen
− Zoals gebruikelijk wordt een aanwezigen-lijst ingevuld. Er zijn 11 leden aanwezig.
Ferdy Hanssen, Frans Absil, Christiaan Pels Rijcken, Frans Goddijn, Hans Hagen, Michael
Guravage, Piet van Oostrum, Robbert Schwippert, Siep Kroonenberg, Taco Hoekwater en
Willi Egger.
Hans van der Meer schoof aan na de ledenvergadering.
− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:
Ad v.d. Kam, Dennis Dok, Ivo Geradts, Kees v.d. Laan, Lucien Lemmens, Erik Ulijn, Wybo
Dekker
4. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd. Het verslag
is beschikbaar op het besloten gedeelte van de vereniging.
5. Ingekomen stukken
Er is weer een uitgave van Zpravodaj 4 2010 van CSTUG Tsjechië binnen gekomen. Het tijdschrift wordt tijdens de vergadering gecirculeerd.
6. Mededelingen
− MAPS42 ligt bij de drukker. Het zal voor het eerst een digitaal geprinte MAPS zijn. De
verwachting is, dat we MAPS42 in week 23 kunnen versturen.
− Vooraankondinging van de EuroTEX 2012/ConTEXt meeting:
Dit evenement zal georganiseerd worden in samenwerking met Dante.
Plaats: Breskens
Datum: 8 t.m 12 october 2012
7. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Ook dit verslag is geplaatst op het besloten deel van de NTG-website.
8. Het ﬁnanciële verenigingsjaar
− Het jaarverslag 2010 staat op het besloten deel van onze website ter inzage. Ferdy heeft
een perfecte verslaglegging gemaakt en kan alle vragen beantwoorden.
Het leden-bestand is in 2010 vrijwel constant gebleven. Voor 2011 zijn er een aantal opzeggingen binnen gekomen, waardoor het ledental in 2011 weer zal gaan zakken.
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We hebben dit jaar ingeteerd op het vermogen. Er is geen reden tot zorgen, toch is het de
bedoeling, dat de verenigingsﬁnanciën in de volgende jaren meer in evenwicht gebracht
worden.
− De kascontrole is uitgevoerd door Wybo Dekker en Michael Guravage. Ze melden dat de
controle geen onrechtmatigheden 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 vergadering keurt het ﬁnancieel verslag van Ferdy unaniem goed en verleent hem hiervoor decharge. Ferdy bedankt voor je gedegen werk.
− Vaststellen nieuwe kascommissie
Michael Guravage blijft nog een jaar aan. Nieuw in de kascommissie komt Robbert Schwippert.
− Begroting 2011
Ferdy heeft de begroting aangepast in de zin van de plannen voor het evenwichtiger maken van de ﬁnanciën. Ingekort is het budget voor de MAPS (digitaal printen in plaats van
oﬀset-drukken) en er wordt geen geld gereserveerd voor projecten. Het voorstel van de penningmeester, om het bestuur de bevoegdheid te geven tot 25% van de directe inkomsten aan
projecten te kunnen besteden wordt door de vergadering geaccepteerd. Vanzelfsprekend zal
het bestuur over het gebruik van geld bij de ALV verantwoording aﬂeggen.
− Goedkeuring begroting door de vergadering
De vergadering keurt de begroting goed. Deze kan worden ingezien op het besloten gedeelte van de NTG-website.
− Overzicht over de lopende projecten
Het Math-Gyre-Project vordert. Intussen is een beta-release van de LM-math fonts beschikbaar. Het ligt in de lijn van de verwachting, dat tegen het einde van het jaar de eerste
math-fonts van het Gyre-project zullen verschijnen.
De Poolse makers van de fonts hebben tot nog toe nog geen rekening gestuurd voor het toegezegde en gereserveerde geld. De secretaris zal hen uitnodigen om nu een eerste rekening
te sturen.
De Genootschap OpenTaal heeft de NTG benaderd voor verder ﬁnancieel support. Het
bestuur is echter van mening, dat we al genoeg doen door aan hen server-capaciteit ter
beschikking te stellen. De vergadering deelt het bestuursstandpunt.
9. Discussiepunten
− 5de ConTEXt meeting in Porquerolles, Frankrijk
Het organiserend commité heeft het bestuur benaderd voor ondersteuning met bursaries. Na
enige discussie wordt vastgesteld, dat de NTG 500 Euro hiervoor ter beschikking stelt. De
voorwaarden zijn, dat het geld aan meer dan 1 persoon uitgereikt wordt en dat ontvangers
van subsidie een artikel voor de MAPS schrijven.
− NTG-bijeenkomsten
De opkomst voor NTG-bijeenkomsten is al geruime tijd erg mager. Men zou erover na
moeten denken, of we naar een bijeenkomst met uitsluitend de ledenvergadering en een
bijeenkomst met uitsluitend lezingen toe zouden kunnen. Uit hoofde van de statuten zijn
we verplicht twee bijeenkomsten te houden. Terecht denkt de vergadering, dat het houden
van een bijeenkomst alleen voor de ledenvergadering (voor eind juni i.v.m. de ﬁnanciële
verslaglegging) zal leiden tot een mini-vergadering waar misschien wel alleen het bestuur
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aanwezig zal zijn. Wel wordt opgemerkt, dat het niet verboden zal zijn er bij die vergadering
ook een of ander praatje te geven. – Het aanpassen van de statuten omtrent dit aspect wordt
niet als optie gezien, doordat het te verwachten tijdbestek door de bepalingen in de statuten
erg lang zou zijn en bovendien nogal veel geld zou kosten.
Het aankondigingen/werven voor de bijeenkomsten is onvoldoende. Taco en Frans zullen
voor de volgende bijeenkomst kijken, hoe dit verbeterd kan worden. Het voorstel is, dat
Taco naar de technische kanten van de website kijkt en Frans vervolgens zorgt voor de
inhoudelijke invulling.
Conclusie is dan ook, dat we op dit moment vast zitten aan de huidige invulling.
De planning voor de volgende bijeenkomsten is als volgt:
najaar 2011
voorjaar 2012
najaar 2012

Groningen (met voorbehoud)
KMA Breda
EuroTEX /ConTEXt meeting, Breskens

− De ConTEXt User Group heeft gevraagd, of het een mogelijkheid is, om aan leden van die
groep de MAPS te kunnen verstrekken. Nu we de MAPS digitaal drukken zijn hier wel
mogelijkheden voor. Omdat we niet meer afhankelijk zijn van de afname van een groot
aantal exemplaren, zou zelfs de inhoud van de MAPS voorzien van een andere omslag
hiervoor gebruikt kunnen worden. Vanuit de vergadering is hier geen bezwaar tegen. Het
bestuur zal met het bestuur van de CG hierover verder praten.
10. Rondvraag
Frans Absil meldt, dat een oud leerling van hem de huisstijl van de rijksoverheid in een LATEX
class heeft gezet. Frans zal die man vragen of hij hierover een presentatie zou kunnen geven
en evt. een artikel in de MAPS wil publiceren. De bedoeling is, dat ook de voor presentaties
gemaakt in ‚beamer’ de huisstijl ter beschikking komt.
Michael Guravage meldt, dat Leslie Lamport naar Nederland komt en bij Michael’s werkgever
(CWI) een presentatie verzorgd, geïnteresseerden kunnen de lezing bijwonen.
11. Sluiting van de vergadering om 12:00 door de voorzitter.

2 Programma na de ledenvergadering
10:00
10:30

ontvangst
ledenvergadering

12:00

lunch

13:00
13:30

Taco Hoekwater - Metapost 1.750
Taco Hoekwater - Generatie van geoptimalizeerde PDFs voor de iPad

14:00

pauze

14:15
14:30
15:00
16:00

Hans v.d. Meer - Maken van CD/DVD hoesjes met behulp van een xml-database
Frans Goddijn - Een ePub boek maken ’met de hand’
Hans Hagen - Tagged PDF
afsluiting
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Na afsluiting nemen we in de Granaattoren een apéro en gaan hierna in de kantine genieten van
een ﬁjne warme maaltijd.
Wij danken Frans Absil voor het weer regelen van een vergaderzaal binnen de faciliteiten van de
KMA in Breda en voor het mogen meegebruiken van de Paresto-kantine. – We hebben dankzij jou
weer een prima bijeenkomst mogen beleven!

Willi Egger
Secretaris NTG
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