Verslag jaarvergadering ntg

60ste ntg-bijeenkomst 19 juni 2021
Virtueel via Zoom.us

Notulist:
Taco Hoekwater, secretaris ntg
Versie:
voorlopig, openbaar
Aanwezig: Frans Absil, Frans Goddijn, Michael Guravage,
Hans Hagen, Ferdy Hanssen, Taco Hoekwater,
Siep Kroonenberg, Hans van der Meer,
Pieter van Oostrum, Robbert Schwippert, Yuri Robbers
Afgemeld: Ad van der Kam, Casper Langeveld, Ernst van der Storm,
Jules van Weerden, Jos Winnink
1 Opening van de vergadering

Voorzitter Hans Hagen heet iedereen welkom en opent de vergadering
om 10:21.
2 Agenda

Hans Hagen wil graag een punt toevoegen over de CTAN mirrors en
hoe we daar als gebruikersgroep mee omgaan. Dit punt wordt toegevoegd onder Projecten verderop in de vergadering.
3 Notulen vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt geprojecteerd op het beamerscherm. Er zijn geen inhoudelijke correcties.
Wel merkt Ferdy Hanssen op dat er uiteindelijk minder Belgische
leden waren dan 20. Hij heeft dit na de vergadering gecontroleerd, en
we hadden op dat moment 12 leden met een adres in België.
4 Algemeen

De vergadering wordt online gehouden via Zoom.us, waardoor een
fysieke presentielijst onmogelijk is. Er zijn drie voor de vergadering aangemelde leden niet online: Dennis van Dok, Willi Egger en
Wim Maaskant.
Hans Hagen vermoedt dat Willi zich heeft vergist in de tijd (dat blijkt
achteraf te kloppen: Willi logde aan net nadat de vergadering officieel
was afgelopen).
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Er zijn geen vermeldenswaardige ingekomen stukken, en geen mededelingen.
5 Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt getoond. Een taalkundige correctie van Ad van der Kam is al verwerkt in de getoonde versie.
Er zijn geen opmerkingen, dus het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
6 Het financiële verenigingsjaar
6.1 Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van de penningmeester wordt getoond en diverse kleine punten worden uitgelicht door Ferdy Hanssen aan de hand van vragen en opmerkingen door de leden.
Vorig jaar was er geen bijeenkomst en de verzendkosten van de
Maps vielen ook mee, waardoor er een positief saldo is van 948 euro, meer dan begroot.
Het ledental loopt nog steeds langzaam terug. De meest voorkomende reden voor opzegging is pensionering. We hebben een korte discussie gehad over de rol van gebruikersgroepen nu informatievoorziening
makkelijk te regelen is via het internet. Eén van de voordelen van de
infrastructuur van gebruikersgroepen is dat er minder gevaar is dat de
TEX wordt 'vercommercialiseerd' zoals met veel andere gratis producten gebeurt.
Het vermogen van de vereniging is vrij constant tussen 18.000 en
20.000 euro ondanks het langzaam terugvallend ledenaantal. Dit komt
vooral doordat er geen structurele uitgaven meer zijn voor Projecten.
We streven ernaar het vermogen wat terug te dringen, we kunnen dat
onder andere doen door extra Mapsen uit te brengen of de contributie
te verlagen. Op deze punten komen we nog terug later in de vergadering.
6.2 Kascontrole

De kascommissie bestond dit jaar uit Robbert Schwippert en Ivo Geradts. Op 29 mei 2021 heeft de kascommissie de jaarrekening gecontroleerd door middel van een online meeting met de penningmeester
Ferdy Hanssen. De kascommissie verklaart geen vreemde feiten geconstateerd te hebben en stelt décharge van de penningmeester voor.
De brief van de kascommissie met deze bevindingen zal worden doorgegeven aan de secretaris voor het verenigingsarchief.
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6.3 Goedkeuring kascontrole door de vergadering

De jaarrekening wordt met algemene stemmen goedgekeurd door de
vergadering, en de penningmeester wordt aldus gedéchargeerd voor
het jaar 2020.
6.4 Begroting 2021

De begroting voor 2021 wordt vertoond. Net als twee jaar geleden is er
een subsidie verzoek van de ConTeXt Group voor 500 euro. We plannen een extra maps in het najaar waardoor de relevante getallen (drukkosten en porto) zijn verdubbeld ten opzichte van de vorige begroting.
We begroten een tekort van ruim 2000 euro.
6.5 Goedkeuring begroting

De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting
voor 2021.
7 Kiezen nieuwe kascommissie

Ivo Geradts moet stoppen als commissielid na twee jaar, en Robbert
Schwippert wordt de nieuwe penningmeester en mag dus niet. Yuri
Robbers biedt zich aan, en het tweede commissielid kan Ferdy Hanssen
zijn die dat mag omdat hij volgend jaar geen bestuurslid meer is. De
kascommissie voor 2021 wordt aldus vastgesteld als Yuri Robbers en
Ferdy Hanssen.
8 Contributie bedragen 2022

Ferdy Hanssen vraagt zich af: 'Moet de contributie verder omlaag?' Na
een korte discussie wordt besloten de contributie-bedragen nog een
jaar te laten zoals het is. We zullen volgend jaar weer op dit punt terugkomen.
9 Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Na wat uitpluizen komt Taco Hoekwater tot de conclusie dat we niets
hoeven te doen totdat we als vereniging de statuten daadwerkelijk willen wijzigen wegens een andere oorzaak.
Als we in de toekomst ooit om andere redenen de statuten willen
wijzigen, dan zijn we wel verplicht om tegelijk met die wijziging iets
op te nemen over bestuursleden die “Belet” (langdurig ziek bijvoorbeeld) zijn in hun taak. Dat komt omdat we een situatie kunnen hebben waar we formeel drie bestuursleden hebben (zoals vastgelegd in
de statuten), maar omdat er één of meer belet zijn in hun taak, het
bestuur effectief toch minder dan de verplichte drie bewindvoerders
bevat. Onze statuten zeggen alleen iets over hoe te handelen als het
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bestuur uit minder dan drie personen bestaat, maar niets over deze
mogelijke situatie.
Wat we eventueel ook zouden kunnen doen in een toekomstige statuten wijziging is:
1. iets opnemen over tegenstrijdig belang bij bestuurders. We hebben daar niets over in de statuten staan, maar dat is op zich
prima, het betekent dat in voorkomende gevallen de WBTR de
dienst uitmaakt: bij tegenstrijdige belangen mogen de betrokken
personen niet meestemmen.
2. Artikel 10 van onze statuten (Aansprakelijkheid) stelt dat leden
niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vereniging.
Maar bij aantoonbaar wanbestuur zijn de bestuursleden dat volgens de WBTR wel degelijk. Ook hier heeft de wet altijd het laatste woord.
Geen van deze twee extra punten zijn we wettelijk verplicht te vermelden in de statuten, maar als we die statuten ooit willen aanpassen dan
kunnen we deze punten wellicht expliciet noemen.
10 Bestuursverkiezingen

Ferdy Hanssen moet statutair terugtreden als penningmeester. Hans
Hagen bedankt Ferdy Hanssen namens de vereniging voor al het gedane vlekkeloze werk in de afgelopen 12 jaar.
Het bestuur draagt Robbert Schwippert voor als nieuwe penningmeester, en deze wordt unaniem gekozen.
Ferdy Hanssen heeft een takenlijst uitgewerkt, maar blijft ook beschikbaar om te zorgen voor een goede overdracht.
Taco Hoekwater gaat er voor zorgdragen dat de aanpassing bij de
Kamer van Koophandel wordt doorgevoerd, waarna ook de gegevens
bij de bank kunnen worden aangepast.
11 Projecten

Er zijn geen lopende projecten, alleen het onderhoud voor de TEX Gyre
fonts. Hans Hagen meldt dat het nieuwste verslag van het TEX Gyre
project in Maps 51 is afgedrukt.
Ons bereikte via Jules van Weerden het bericht dat de CTAN mirror
bij de Universiteit Utrecht sinds half april uit de lucht is gehaald. De
vraag is of we als vereniging hier iets aan moeten of kunnen doen.
Op dit moment zijn er nog steeds drie CTAN mirrors over binnen
Nederland, en met netwerkverkeer is Duitsland ook 'dichtbij', dus er
is geen acute noodzaak om een eigen mirror op te zetten. Daarnaast
kunnen we de verantwoordelijke personen bij de Nederlandse mirrors
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niet makkelijk bereiken om eventueel hulp aan te bieden, en als dat
wel zou kunnen is het nog maar de vraag of we geen slapende honden
wakker zouden maken.
Vooralsnog lijkt het daarom het beste om als vereniging niets te doen
behalve de situatie in de gaten te houden.
12 Maps
12.1 Maps 51

Maps 51 heeft 98 bladzijden en is begin mei verzonden. Vanwege COVID-19 zijn alle Mapsen dit jaar via PostNL bezorgd.
12.2 Planning

Dit najaar komt er een extra Maps special over MetaPost. Hierin zullen
diverse al bestaande artikeltjes van Taco Hoekwater die zijn gemaakt
voor de ConTEXt Group worden opgenomen, en we zullen verder kijken of er nog andere artikelen geschikt zijn. De planning is dat deze
special begin December ‚klaar’ is.
Verder wordt voorgesteld om alvast een volgende Maps special voor
volgend jaar te plannen over ‚ConTEXt voor beginners’, omdat de huidige inleiding ‘ConTEXt, An excursion’ al wat achterhaald is. Siep zegt
dat het formaat wat zij het fijnst vindt voor inleidingen is een aantal
simpele voorbeeldjes die je meteen kunt uitproberen, en daarna wat
uitleg er omheen. We moeten kijken wat er al beschikbaar is, en Frans
Goddijn oppert dat we anders eventueel Willi kunnen vragen zoiets te
maken tegen een vergoeding.
Zolang we nog vermogen overhebben, kunnen we voor komende jaren steeds een extra Maps special plannen over een specifiek
TEX-gerelateerd onderwerp. Hans Hagen merkt op dat we wel moeten zorgen dat we het hele TEX omgeving bestrijken, en niet alleen
ConTEXt. Dit naar aanleiding van een vraag van Hans van der Meer
over de ConTEXt handleidingen.
Andere goede ideeën voor Maps artikelen:
� Hans Hagen stelt voor: een ‚Nieuws’ column met TEX wetenswaardigheden over het afgelopen jaar. We moeten daarvoor wel
allemaal in de loop van het jaar interessante items verzamelen.
� Yuri stelt een ‚Lezersvragen’ column voor. Hij zal daarvoor wat
voorbeelden uitwerken en naar Taco Hoekwater sturen. Na zo'n
eerste publicatie kan er een email adres onder staan voor vervolg-vragen door lezers, waarvoor we dan iemand op kunnen
zoeken om het antwoord te schrijven.
Beide voorstellen klinken de moeite waard voor de volgende Maps.
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12.3 Voorstel om optionele verzending mogelijk maken

We hebben al optionele verzending van de TEX Live DVD, en er is ook
een veld in de leden database aangemaakt voor optionele verzending
van de Maps, maar dat veld gebruiken we nu nog niet.
We kunnen een mailtje naar de leden sturen of ze dit eventueel willen. De Maps PDF staat ook altijd op de website in het besloten gedeelte. We moeten alleen dan wel een mailtje rondsturen aan de leden als
de Maps klaar is. Taco Hoekwater stelt een mailtje op voor de leden.
Ferdy Hanssen geeft aan dat ongeveer een derde van de leden geen
TEX Live DVD wil ontvangen, dus wellicht valt er zo wat te besparen
op met name de internationale bezorgkosten.
13 Rondvraag

Frans Absil: ik heb naar aanleiding van de interviews met Don Knuth
in de vorige Maps een filmpje gemaakt en gepubliceerd over hoe je de
turn sequence in de Dragon Curve Fractal kunt gebruiken om muziek
mee te maken. Te vinden door te zoeken op ‚Frans Absil’ op youtube.
Frans Absil: ik vond het sowieso een erg leuke Maps. Dank aan de
auteurs: het was een genoegen om te lezen, en inspirerend.
Hans Hagen: er wordt toch altijd een hoop leuks gedaan binnen de
TEX wereld, en dat krijgt niet altijd veel aandacht.
Frans en Hans hebben hierna een korte discussie over hoeveel verschillende dingen Don Knuth wel niet doet, en hoe dat een effect heeft
op de mensen die worden aangetrokken door de TEX gemeenschap.
Als laatste voor de rondvraag hopen we dat we binnenkort weer gezellig fysiek bijeen kunnen komen. We kunnen wellicht de meeting en
de jaarvergadering splitsen, zodat we een fysieke bijeenkomst kunnen
doen wanneer dat uitkomt, terwijl we de jaarvergadering (die twee
maanden van te voren aangekondigd moet worden) via Zoom blijven
doen. We gaan hierover overleggen op de bestuurslijst.
14 Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten om 11:43.
25 juni 2021,
Taco Hoekwater (Secretaris ntg)

