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59ste ntg-bijeenkomst 24 oktober 2020
Virtueel via Zoom.us

Notulist: Taco Hoekwater, secretaris ntg
Versie: voorlopig, openbaar
Aanwezig: Wybo Dekker, Willi Egger, Victor Eijkhout, Frans Goddijn, Hans Hagen,

Ferdy Hanssen, Taco Hoekwater, Siep Kroonenberg, Pieter van Oostrum,
Benoit Suykerbuyk, Jules van Weerden

Afgemeld: Ad van der Kam, Casper Langeveld

1 Opening van de vergadering

Voorzitter Hans Hagen heet iedereen welkom
en opent de vergadering om 11:05.

2 Agenda

Er zijn geen aanvullingen.

3 Notulen vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt
geprojecteerd op het beamerscherm. Er zijn
geen inhoudelijke correcties.

4 Algemeen

De vergadering wordt online gehouden via
Zoom.us, waardoor een fysieke presentielijst
onmogelijk is. Iedereen die zich had aange-
meld is online ingelogd.

Er zijn geen vermeldenswaardige ingeko-
men stukken, en geen mededelingen.

5 Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt ge-
toond. Er zijn geen opmerkingen.

6 Het financiële verenigingsjaar

6.1 Jaarverslag 2019
Het jaarverslag van de penningmeester wordt
getoond en diverse kleine punten worden uit-
gelicht door Ferdy Hanssen aan de hand van
vragen en opmerkingen door de leden.

Erwas een flink operationeel verlies in 2019,
maar dat was gepland.

Ons ledenaantal loopt nog steeds langzaam
achteruit, ook de instituutsleden lopen terug.
Bijvoorbeeld Elsevier gaat van zes naar vier
personen komend jaar. Pieter van Oostrum
vraagt hoe dat zit met de post debiteuren die
altijd op nul staat. Ferdy Hanssen legt uit dat
we niet betalende leden eenvoudigweg afvoe-
ren, dus dat item in het financiële verslag staat
inderdaad altijd op nul en zou verwijderd kun-
nen worden.

Er zijn geen verdere vragen omtrent het fi-
nancieel jaarverslag 2019.

6.2 Kascontrole
De kascommissie bestond dit jaar uit Siep
Kroonenberg en Ivo Geradts. Op 11 maart
2019 heeft de kascommissie de jaarrekening
in persoon gecontroleerd door middel van
een afspraak met de penningmeester Ferdy
Hanssen in Zwolle. De kascommissie ver-
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klaart geen vreemde feiten geconstateerd te
hebben en stelt décharge van de penning-
meester voor. Een brief van de kascommis-
sie met deze bevindingen zal worden doorge-
stuurd naar de secretaris voor het verenigings-
archief.

6.3 Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening wordt met algemene stem-
men goedgekeurd door de vergadering, en de
penningmeester wordt aldus gedéchargeerd
voor het jaar 2019.

6.4 Begroting 2020
De begroting voor 2020 wordt vertoond. De
begroting lijkt heel veel op die van het voor-
gaande jaar, hoewel met wat minder inkom-
sten door contributieverlaging, en de uitga-
venpost voor Projecten vervalt, waardoor er
een klein positief resultaat wordt begroot.
Maps en server kosten blijven hetzelfde, maar
de porto- en bankkosten stijgen.

De begroting zoals gepost op de NTG ser-
ver en getoond op de vergadering laat een
begroot positief resultaat zien van 179 euro,
maar dat zal waarschijnlijk iets hoger uitval-
len omdat de kosten voor deze ‚bijeenkomst’
slechts 16,93 euro bedragen, terwijl daar 300
euro voor begroot was.

6.5 Goedkeuring begroting
De vergadering gaat met algemene stemmen
akkoord met een begroting voor 2020.

7 Kiezen nieuw lid van de kascommissie

Ivo Geradts blijft beschikbaar voor het komen-
de jaar, en Robbert Schwippert biedt zich aan
om de kascommissie te versterken. De nieuwe
kascommissie wordt vastgesteld.

8 Projecten

Er zijn geen lopende projecten, alleen het on-
derhoud voor de TEX Gyre fonts. Hans Hagen

meldt dat er wel iets van een verslag van
het TEX Gyre project zou moeten zijn. Frans
Goddijn gaat daar achteraan (via Dante).

9 Bestuursverkiezing

Taco Hoekwater wordt herkozen als secreta-
ris.

10 Maps

10.1 Maps 50
Maps 50 heeft 78 bladzijden en is half april ver-
zonden. Vanwege COVID-19 zijn alle Mapsen
dit jaar via PostNL bezorgd.

10.2 Planning
Diverse artikelen voor Maps 51 zijn al binnen
enmeerdere andere zijn al toegezegd.We kun-
nen daardoor de volgende Maps wat vroeger
uitbrengen dan in afgelopen jaren. De redactie
plant om aan het eind van de winter productie
te beginnen.

Frans Goddijn stelt voor dat we misschien
wat extras kunnen doen in het najaar dan.
Hans Hagen stelt voor dat we misschien Taco
Hoekwater’s artikelen over Metapost kunnen
omwerken naar een publicatie.

11 Rondvraag

11.1 Website updates
Willi Egger meldt dat sommige van de links
naar de journals van onze zusterverenigingen
op onze website het niet meer doen. Wybo
Dekker (onze webmaster) zal de hele website
controleren op verlopen links.

Willi Egger meldt ook nog dat de websi-
te vermeldt dat Michael Guravage de hoofd-
redacteur van de Maps is, en vraagt of dat
nog klopt? Taco Hoekwater zegt dat dat Frans
Goddijn zou moeten worden. Frans Goddijn
is liever niet de ‚officieel’ de hoofdredacteur,
maar staat wel toe dat hij als dusdanig wordt
vermeld op de website.
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11.2 Penningmeester 2021
Ferdy Hanssen’s termijn als penningmeester
is volgend jaar verstreken, en hij is dan ook
niet meer herkiesbaar dus er moet een nieu-
we penningmeester worden gezocht. Robbert
Schwippert heeft voorheen laten weten dat
misschien wel te willen overnemen. Dat moe-
ten we hem nogmaals vragen, want die voor-
lopige toezegging is al van geruime tijd ge-
leden. Mocht hij niet willen of kunnen, dan
biedt Taco Hoekwater zich eventueel aan als
penningmeester. Pieter van Oostrum zou dan
de taak van secretaris willen overnemen.Willi

Egger zou dit ook wel kunnen doen, maar nu
die vaker persoonlijk in Polen verblijft, is dat
minder praktisch.

11.3 Belgische leden
Benoit Suykerbuyk vraagt of er nog Belgische
leden zijn. Ferdy Hanssen meldt dat dat er nog
ongeveer 20 zijn.

12 Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten om 11:52.
26 oktober 2020,
Taco Hoekwater (Secretaris ntg)


