53e NTG bijeenkomst

Secretaris NTG
Willi Egger

13 en 14-09-2014

Locatie: „Sjetootje”, Bassenge, België

1 Lustrum viering 25 jaar NTG
Op de uitnodiging voor deze heugelijke bijeenkomst hebben zich de volgende leden aangemeld:
Erik Frambach, Willi Egger, Frans Goddijn, Michael Guravage, Hans Hagen, Ferdy Hanssen, Taco
Hoekwater, Siep Kroonenberg, Luigi Scarso, Martin Schröder en Ernst van der Storm.
Er hebben zich ook enkele leden afgemeld:
Frans Absil, Johannes Braams, Wybo Dekker, Dennis Dok, Kai Eigner, Ivo Geradts, Kees van der
Laan, Andrea de Leeuw van Weenen en Jos Winnink
Jammer genoeg waren op de bijeenkomst geen leden van het eerste uur aanwezig.

Programma
13-09
14-09

Aankomst, lunch
Een terugblik over de afgelopen 25 jaar
Feestmaal
Ontbijt
Korte ledenvergadering
Blik naar de toekomst
Lunch en afscheid

Het programma is bewust eenvoudig gehouden. Het is voor menigeen een interessante tocht door de
geschiedenis van de vereniging heen. Ook al zijn in het verleden misschien dingen niet altijd even
soepel verlopen, kunnen we trots zijn, wat er allemaal bereikt is. De notulen van de bijeenkomsten
vertellen het allemaal. Bijzonder leuk is, dat er leden aanwezig zijn, die her en der een anekdote
kunnen vertellen.
Het feestmaal was frugaal. Al lang voordat de leden bij het Sjetootje arriveerden heeft de eigenaar
Jan een speenvarken op de spits boven het vuur gehangen. Op het moment, dat wij gevraagd worden om buiten aan tafel te gaan is het vlees mooi mals en sappig. Met gevarieerde bijlagen van
aardappelsalade met ei tot macaroni-salade, gemengde salade, tomatensalade en sauzen is het een
heerlijk maal. Natuurlijk ontbreekt er ook een glaasje wijn niet. - Voor de afsluiting krijgen we een
mooi bord met twee soorten ijs, die gemaakt zijn door een bekende van de eigenaar, aarbeien en
slagroom…– All met all smullen!
Op zondag ochtend, na het ontbijt komen we nogmaals samen in de vergaderruimte, waar we een
korte ledenvergadering houden. Nadien buigen we ons over het onderwerp: de NTG in de toekomst.

− Bijeenkomsten
Erik: vroeger zijn sprekers van buitenaf uitgenodigd, uitnodigen van sprekers van buitenaf
zouden de aantrekkelijkheid van bijeenkomsten kunnen verbeteren.
Hans: In het verleden zijn cursussen georganiseerd. We zouden moeten inventariseren in hoeverre hier nog steeds een markt voor bestaat. Ideeën: Beginnerscursus LATEXmet onderwerpen
als systeemfonts, bibLATEX, TikZ, MetaPost. Eeen soorgelijke cursus kan natuurlijk ook voor
ConTEXt georganiseerd worden.
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Hoe te werk gaan? Men kan een dergelijke cursus aankondigen met bijv. twee mogelijke kalenderdata. Als genoeg aanmeldingen binnen komen, dan kan makkelijk in het hart van Nederland
een zaal gehuurd worden. De aankondiging zou ondersteund kunnen worden door het benaderen van leden, die aan universiteiten werken, zodat die een ﬂyer op een aanwezig prikboard
kunnen plaatsen, aankondigen op de ntg-website, aankondigen op websites van universiteiten,
zij-panel aanmaken op stack-exchange/TEX, aankondigen op contextgarden.net en de verschillende mailinglijsten.
Een eerste ronde zou in januari 2015 plaats kunnen vinden. Voor het meest geschikte moment
gaat Siep nog met mensen van de RUG praten.
− Opnieuw leven inblazen in „hands-on”-sessies, sessies voor het oplossen van speciﬁeke problemen.
− MAPS
Het gevuld krijgen van de MAPS is een zorgenkind. Toch moeten we realiseren, dat de MAPS
een gereedschap is, om zichtbaar te zijn. Dus we moeten er alles aan doen, om dit waar te
maken. Natuurlijk kan de MAPS meteen openbaar gemaakt worden, doch een feitelijk product
verkrijgen is beter.
Het is een goede optie, om bij buitenlandse TEXtijdschriften te gaan kijken, of er interessante
artikelen zijn, die in de MAPS zouden kunnen komen. Nederlandse, Duitse (TEXnische Kommödie) en Engelse (TUG-boat) teksten zijn akzeptabel. Moeilijker wordt het met Franse (Gutenberg) en Poolse (GUST) of Tsjechische (CSTUG) artikelen. Artikelen uit deze taalgebieden
zou men moeten laten vertalen of de auteurs om een Engelse versie vragen.
Ernst van der Storm is bereid de TEXnische Kommödie en de cahiers Gutenberg in te kijken
op zoek naar geschikte artikelen.
Een bron voor kopij zou ook stack-exchange kunnen zijn. Men zou de gestelde vragen kunnen
doorkijken en een extract/samenvatting kunnen maken voor de MAPS. Ook zouden mensen,
die vaker antwoorden geven op stack-exchange benaderd kunnen worden voor het schrijven van
kopij.
In de bijeenkomst gehouden in Groningen (bijeenkomst 48, oktober 2011) werd afgesproken,
een reeks artikelen te publiceren over de verschillende editors. Ondanks inspanningen om de
reeks af te krijgen zijn er op dit moment maar twee artikelen klaar (Sytse Knypstra, Willi
Egger). Dit onderwerp kan best nogmaals aangehaald worden, zodat die artikelen als nog in de
MAPS kunnen verschijnen.
In het kader van ons 25 jarige jubileum kan er kopij gemaakt worden met verschillende statistieken zoals ontwikkeling van de leden aantallen, deelname aan de bijeenkomsten, omvang
van de MAPS etc. Erik zal hier een aanzet voor maken.
Siep kan een artikel maken over het installeren van TEX life.
Frans kan een artikel produceren over de geschiedenis van het ter beschikking stellen van data
begonnen bij Floppy-disks, BBS en internet.
− Sessie voor het oplossen van problemen
Ernst heeft het voornemen om zijn bestanden voor de productie van een regelmatig verschijnend boekje omtrent de „Nieuwegeins Koor” op te schonen en zodanig aan te passen, dat een
opvolger er hier makkelijk uit de voeten kan. Na de presentatie van de problemen is afgesproken, dat Ernst een bezoek aan Siep gaat brengen, waar dit opgelost gaat worden.
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2 Ledenvergadering op 14-09-2014
1. Opening van de vergadering om 10:10 door de voorzitter.
2. Erelidmaatschap Erik Frambach Op de feestavond werd geoperd, dat we Erik wellicht erelid
van ons vereniging konden maken. – Het blijkt echter uit de statuten, dat het benoemen van
een erelid alleen in de algemene ledenvergadering kan. – Deze actie is dus uitgesteld tot de
volgende algemene ledenvergadering
3. Afscheid van Taco Hoekwater uit het bestuur
Toen we in Amsterdam op de algemene ledenvergadering hebben afscheid genomen van Taco
uit het bestuur, verliep dit nog al ongeordend. Niemand heeft hem hierbij bedankt voor all zijn
diensten en inspanningen voor ons vereniging. Wel is er naderhand een kado aan hem gegeven
buiten de vergadering om. – Bij de gelegenheid van deze lustrum viering is dit recht gezet. We
hebben hem dan ook een ander kado aangeboden.
4. De vergadering wordt door de vorzitter gesloten om 10:30.

Willi Egger
Secretaris NTG
Opgemaakt op 15-09-2014
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