55e NTG bijeenkomst

Secretaris NTG

14-03-2016

Locatie:
Datum : 14 maart 2016
Plaats : Caffènation, Warmondstraat 120, 1058 KZ Amsterdam

Ledenvergadering
Verslag van de 55ste bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep
Enige afbeeldingen zijn te vinden op deze pagina:
https://goo.gl/photos/V4a2wCDMVbb19qm77
Deze link is ook hier te vinden:
https://www.ntg.nl/bijeen/

Aanwezig:
Ernst van der Storm, Andries Lenstra, Piet van Oostrum, Christiaan Pels Rijcken, Robert Blackstone, Michael Guravage, Taco Hoekwater, Ferdy Hanssen, Hans van der Meer, Wybo Dekker, Erik
Frambach, Ivo Geradts, Kai Eigner, Hans Hagen, Andrea de Leeuw van Weenen, Yuri Robbers,
Sietse Brouwer, Frans Goddijn

Afgemeld:
Frans Absil, Hans (J.M.) Bessem, Willi Egger, Sebastian Fuchs, Ad van der Kam, Sytse Knypstra,
Siep Kroonenberg, Erik Quaeghebeur, Philippe Vanoverbeke, Jaap van der Veen, Jules van Weerden
Vooraf vertelt Frans Goddijn in het kort wat TeX verbindt met de ’specialty koffie’ die wordt geschonken op de vergaderlocatie. Samples van groene ongebrande koffiebonen uit Uganda en dezelfde bonen in gebrande vorm worden doorgegeven en het gebruikte brandprofiel (tijd en temperatuur) wordt getoond. De software die het branden van de koffie aanstuurt maakt intern gebruik
van TeX voor het typesetten van de formules die schuilgaan achter de tijd/temperatuurkromme met
een afnemende "Rate of Rise".
Meer over de wiskunde hiervan staat op
http://artisan-roasterscope.blogspot.nl/2016/03/roast-calculus.html
Meer over de aansturing op
http://kostverlorenvaart.blogspot.nl/2016/02/curve-controlled-coffee-roasting.html
Voorzitter Hans Hagen opent vervolgens de vergadering waarbij de volgende onderwerpen worden
aangesneden:
1. MAPS
Hoofdredacteur Michael Guravage geeft aan dat hij aarzelt bij het benaderen van mensen voor
een artikel en dat hem onduidelijk is wie wordt aangesproken met een mail gericht aan de
MAPS mailinglijst. Hij wil zich terughoudend opstellen als mogelijk ook anderen reeds iets
zouden kunnen aanvangen met een optie voor een artikel.
Punt is dat op deze manier het verschijnen van een MAPS lang op zich laat wachten.
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Afgesproken wordt dat de MAPS-berichten tevens naar het bestuur gaan, zodat men tijdig door
heeft indien de communicatie hapert.
Michael Guravage zal meer pro-actief achter artikelen en auteurs aan gaan, ook als de aanzet
reeds door anderen is gegeven.
Frans Goddijn is met auteurs Frans Absil en Willi Egger in overleg over een boekje met muzikale onderwerpen (vioolbouw en arrangementen), deadline kopij tegen deze zomer.
Willi Egger wordt gevraagd een artikel voor de MAPS te schrijven met de inhoud van zijn
presentatie over de ’f’ in de vioolkastbouw. (Er komt tijdens de vergadering een SMS binnen
van Willi: zijn viool is af en de leermeester heeft de eerste tonen erop gespeeld).
Michael Guravage onderhoudt hierover het contact.
Piet van Oostrum licht toe hoe het komt dat het typesetten van muziek met TeX zo gecompliceerd is, in verband met de zeer ingewikkelde regels die gelden voor het zetten van muziek in
vergelijking met het zetten van alinea’s. Ter illustratie wordt besproken hoe dat gaat met het
pakket Lilypond. Mogelijk kan Piet hierover een stukje samenvatten in de komende MAPS.
Ook hier zal Michael Guravage het contact onderhouden.
2. NTG website
Wybo is doende deze website overzichtelijker te maken, gedeelten waar geen ’leven’ in zit buiten dienst te stellen en bepaalde backups, zoals 2GB aan historisch 4TeX-materiaal, zorgvuldig
te behouden voor wanneer dat toch vraag naar zou zijn.
De ledenlijst met NAW-gegevens hoeft niet online te staan. Online houden daarvan kan eventueel privacyschending opleveren.
3. Bijeenkomsten
Op de leden-mailinglijst zal een bericht worden geplaatst over de komende BachoTeX-bijeenkomst
in Polen, eind april.
Dit jaar zouden we in het najaar een bijeenkomst kunnen organiseren, bijvoorbeeld in De Weerribben te Overijssel. Taco biedt aan dat de bijeenkomst ook kan plaatsvinden in het kerkje te
Dordrecht waar we al eens eerder zijn geweest.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd, vastgesteld en gearchiveerd.
4. Secretariaat
Frans Goddijn neemt het secretariaat waar en zal ook zorgdragen voor verzending van de
MAPS, TeXLive en andere te verzenden publicaties zoals het muziekboekje dat op stapel staat.
5. Financiën
Ferdy geeft een toelichting op de jaarcijfers zoals iedereen die heeft bekeken op het voor leden
afgeschermde gedeelte van de NTG webite. De kascommissie bestaande uit Piet van Oostrum
en Jules van Weerden heeft de jaarrekening van 2015 gecontroleerd en stelt voor de penningmeester over het jaar 2015 te dechargeren, hetgeen met een applaus wordt begroet alsmede
bekrachtigd door de voltallige vergadering.
In de begroting is één MAPS-uitgave per jaar voorzien. Er is een negatief saldo van € 800
voorzien, wat met onze huidige vermogenspositie goed is vol te houden. Het ledenaantal loopt
gestaag terug, voornamlijk door pensionering en in enkele gevallen vanwege overlijden.
Er gaan stemmen op om wat meer te doen aan werving van leden, aangezien er wel degelijk
grote aantallen TeX-gebruikers zijn.
We gaan contact opnemen met de uitgeverij van het NAW (Nieuw archief voor Wiskunde)
Magazine om te zien of we een exemplaar van de TeXLive dvd kunnen mee laten sturen met
2

het blad, met een infoblad over de NTG. Piet van Oostrum en Andries Lenstra gaan hiermee
aan de gang en zij komen met een voorstel.
Ook kunnen dergelijke TeXLive dvd’s naar bepaalde wiskundedocenten in het HBO. Yuri Robbers draagt hier zorg voor.
We moeten tijdig weten hoeveel (extra) dvd’s we hiervoor nodig hebben.
In de nieuwe kascommissie worden Piet van Oostrum en Taco Hoekwater benoemd.
De voorzitter sluit de vergadering aangezien er een lunch ter tafel is gekomen:
Salades
− Caesar Salade met gegrilde kipppendij
− Salade parelcouscous met gegrilde groenten & kruiden
Sandwiches
− Gerookte ossenworst /port gekarameliseerde uitjes / dyonmosterd mayo / Rucola (De Ossenworst huisgemaakt)
− Gerookte makreelsalade / peppadew / zeekraal / Waterkers
− Classic bagel met gerookte zalm / bieslook creamcheese / kappertjes
De lunch werd geserveerd op platte schalen en in slaschalen. De sandwiches geserveerd op meergranen brood en wit landbrood. (verzorgd door The Roundsman / Lars Stalling / 0624922122 /
info@theroundsman.com / www.theroundsman.com)

Middagprogramma
Na de lunch verzorgen Ivo Geradts en Kai Eigner een presentatie over een kersverse ontwikkeling
over HarfBuzz als OpenType engine in LuaTeX.
http://www.ntg.nl/bijeen/55a.pdf
Om 15:00 gaan de leden huiswaarts.
Vriendelijk dank aan onze gastheer Bert van Wassenhove van Caffènation!

Frans Goddijn
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