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Locatie: KMA, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda

1 Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering om 11:00 door de voorzitter.
2. Begroeting en huishoudelijke mededelingen door onze gastheer Frans Absil.
3. Agenda huidige vergadering:

De agenda wordt zonder amendementen vastgesteld.
4. Mededelingen
− Zoals gebruikelijk wordt een aanwezigenlijst ingevuld. Er zijn 11 leden aanwezig: Ferdy

Hanssen, Frans Absil, Hans Hagen, Hans v.d. Meer, Ivo Geradts, Koen Wybo, Siep Kroo-
nenberg, Taco Hoekwater, Willi Egger, Wisse van de Gugte, Wybo Dekker.

− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen: Ad v.d. Kam, Frans Goddijn, Jos Winnink,
Jules van Weerden, Kees v.d. Laan, Piet van Oostrum, Robbert Schwippert

Als gast mogen we Kai Eigner begroeten.
5. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd. Het verslag
is beschikbaar op het besloten gedeelte van de website van de vereniging. Er zijn tijdens bij-
eenkomst 48 in Groningen enkele afspraken gemaakt m.b.t. een serie artikelen over gangbare
editors. Hier is er tot nog toe niets van gekomen; zie verder onder Artikel-serie editors .
Er is in aansluiting op het voorlezen van het jaarverslag stilgestaan bij de stand van zaken rond
de MAPS. Zie hiervoor onder MAPS .

6. Ingekomen stukken
Er is een uitgave van Zpravodaj van CSTUG Tsjechië binnen gekomen.

7. Mededelingen
− Balder: op de server moet op korte termijn een nieuwe versie van Ubuntu gezet worden.

Jules is hiermee bezig door stapsgewijze upgrades uit te voeren. Hij is begonnen met versie
9.04 en is nu bij 10.10 aangekomen. Het is de bedoeling om naar Ubuntu versie 12.04 te
gaan (de meest recente). Door de twee nieuwe harde schijven en de verbeterde setup is de
snelheid aanzienlijk verbeterd.

8. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Dit verslag is geplaatst op het besloten
deel van de NTG-website. Hier werd wel de kanttekening gemaakt, dat de aankondiging niet
duidelijk genoeg was. Misschien is het goed om bij plaatsing meteen en mailtje aan de leden
uit te doen. Ook is niet in de aankondiging van de bijeenkomst aangegeven dat de bestanden op
de website staan. Dit geldt zowel voor de stukken van de penningmeester als van de secretaris.

9. Het financiële verenigingsjaar
− Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 staat op het besloten deel van onze website ter inzage. Ferdy heeft
een perfecte verslaglegging gemaakt en er zijn dan ook maar weinig vragen.
Het ledenbestand is in 2011 weer een klein beetje geslonken, zoals reeds aangekondigd in
de vorige jaarvergadering.
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De jaarrekening is afgesloten met een licht positief saldo, dit omdat er minder grote uitga-
ven hebben plaatsgevonden dan gebudgetteerd.

− Kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door Michael Guravage en Robbert Schwippert. Ze melden
dat de controle geen onrechtmatigheden in de boekhouding van de penningmeester laat
zien. Het verslag van de kascommissie is per post bij de secretaris binnen gekomen.

− Goedkeuring financieel jaar door de vergadering
De vergadering keurt het financieel verslag van Ferdy unaniem goed en verleent hem hier-
voor decharge. Ferdy wordt bedankt voor zijn gedegen werk.

− Vaststellen nieuwe kascommissie
Robbert Schwippert blijft nog een jaar aan. Nieuw in de kascommissie komt Siep Kroo-
nenberg.

− Begroting 2012
Ferdy heeft de nieuwe begroting op basis van de voorgaande jaren opgemaakt.

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

− Overzicht over de lopende projecten
Het MathGyre-project loopt in principe door. Er is echter tot heden geen nieuw verzoek
voor financiële support ontvangen. Het Latin Modern math font is enige tijd terug al opge-
leverd en de eerste versie van Pagella math is tijdens BachoTEX 2012 gepresenteerd.
De Poolse makers van de fonts hebben tot nog toe nog steeds geen rekening gestuurd voor
het toegezegde en gereserveerde geld. Hierover is met Jerzy Ludwichowsky tijdens de Ba-
choTEX en recentelijk nog door Hans Hagen gesproken. Jerzy heeft beloofd hier werk van
te maken.

10. Vekiezingen
Zoals aangekondigd bij de uitnodiging voor deze 49e bijeenkomst zijn verkiezingen voor de
volgende bestuursleden nodig:

Taco Hoekwater voorzitter
Ferdy Hanssen penningmeester
Willi Egger secretaris

Er zijn uit de leden geen voorstellen voor vervanging van de zittende bestuursleden gekomen.
Omdat alle drie zittende bestuursleden bereid zijn opnieuw in het bestuur zitting te nemen
worden ze bij acclamatie herverkozen.

EUROTEX 2012
De EuroTEX conferentie word nogmaals onder de aandacht gebracht. Hans Hagen heeft op zijn
grootformaat printer het poster van Duane Bibby afgedrukt, die de aanwezigen getoond wordt.
Er is nog geen programma maar hieraan wordt gewerkt. Aanmeldingen zijn er enkele, wat niet
wegneemt dat we meer ruchtbaarheid aan de conferentie moeten geven. De planning is dat we een
najaarsbijeenkomst houden tijdens de EuroTEX, dat kan dan parallel aan de vergadering van Dante.

Een aandachtspunt is wel, dat dit de 50e NTG-bijeenkomst wordt. Er zal dus een taart moeten
komen!
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11. Rondvraag
Bij de rondvraag werden geen vragen gesteld.

12. Sluiting van de vargadering
De voorzitter sluit de vergadering om 12 uur.

Artikel-serie over editoren
Tijdens de vorige bijeenkomst is besproken dat er in de MAPS een aantal artikelen komt die het
brede palet aan editors geschikt voor TEX cum suis belicht. Er is toen ook een lijst gemaakt wie wat
zou kunnen doen. Helaas is er tot heden niet veel van gekomen. Toch is men in de vergadering van
mening dat dit toch uitgevoerd zou moeten worden. Frans Absil heeft zijn artikel over TEXshop
op de Mac bijna rond. Dit artikel gaat hij voor 10 juli aan Hans Hagen opsturen. Dit artikel wordt
dan ook gezien als een mogelijke leidraad voor de andere artikelen. We moeten ook nog Idris
Hamid vragen of hij een artikel over Notepad++ wil schrijven en Aditya Mahajan benaderen over
een bijdrage over VIM.

Het gekopieerde lijstje ziet er als volgt uit:

Piet v. Oostrum AUCTEX
Frans Absil TEXshop
Siep Kroonenberg TEXstudio
Hans Hagen Scite
Willi Egger TextMate
Kees v.d. Laan TEXworks (Plain TEX)
Sytse Knypstra TEXworks (ConTEXt)
Taco Hoekwater Emacs
Aditya Mahajan Vim
? Win-Edt
Idris Hamid Notepad++

? MS-Word
? Open Office

De MAPS wordt in kleur uitgevoerd dus kleurrijke schermafdrukken zijn mogelijk.

MAPS
De leden hebben het wellicht al door: het hapert met de productie van een nieuwe MAPS. Het
hoofdprobleem is dat er amper kopij aanwezig is en de bal ligt dus eigenlijk bij de leden. Taco
meldt dat er voor de volgende MAPS wat kopij is.

Uit het vorige verslag is nog steeds het idee overgenomen dat degene die de huisstijl van Defensie
in LATEX gebouwd heeft dit presenteert of in ieder geval een artikel hierover voor de MAPS schrijft.
Frans Absil gaat hier nogmaals achteraan.

De planning ziet er nu als volgt uit:

MAPS 43 krijgt als inhoud het verslag van de ConTEXt meeting van 2010 in Brejlov.

MAPS 44 zal onder andere de artikelen over editors bevatten. De deadline is 1 augustus a.s.

MAPS 45 is de proceedings van de EUROTEX.
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Andere media voor de leden
Van CsTUG’s Zdenek Wagner hebben we te horen gekregen dat de productie van de proceedings
van 2010 (Brejlov) rond is. Het is te verwachten, dat de uitgave na medio juli bij de secretaris
aangeleverd wordt.

Op dit moment wordt de TEXLive DVD gereed gemaakt. Binnenkort gaat deze in productie en de
uitlevering aan leden zal spoedig hierna komen.

2 Programma na de ledenvergadering
10:30 Ontvangst
11:00 Ledenvergadering met bestuursverkiezingen
13:00 Lunch
14:00 Hans v.d. Meer: Exam Papers Revisited
14:30 Ivo Geradts en Kai de Jong: Devanagari in LuaTEX
15:00 Thee
15:30 Hans Hagen: . . .over paragraaf optimalisatie
16:30 Einde van de bijeenkomst

De volgorde van het aangekondigde programma wordt niet aangehouden. Eerst mogen we naar
de schitterende presentatie van Ivo Geradts en Kai Eigner luisteren, gevolgd door een prima pre-
sentatie van Hans v.d. Meer (een staaltje van een oude docent-meester). Tot slot liet Hans Hagen
zien hoe je met ConTEXt veel dingen die TEX achter de schermen doet kunt visualiseren. Hij heeft
hiervoor de bestaande module omgebouwd, ze werkt nu op layers, zodat die in de PDF-viewer aan
en uit gezet kunnen worden. Prachtig! Verder heeft hij in aansluiting op het verhaal van Ivo en Kai
laten zien hoe men paragrafen in Arabisch kan optimaliseren.

Wij danken Frans Absil voor het opnieuw regelen van een vergaderzaal binnen de faciliteiten van
de KMA in Breda en voor het mogen gebruiken van de kantine. Dankzij zijn inzet hebben we weer
een prachtige en ook interessante dag gehad!

Willi Egger

Secretaris NTG


