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Opening
Wegens het feit dat de voorzitter ondanks herhaalde na-
vraag onvindbaar blijkt, gaat deze bijeenkomst, gehouden
bij de . . . onder gastheerschap van Kees Fortuin enigszins
chaotisch van start. In afwachting van de komst van de
voorzitter laat men in eerste instantie de presentielijst
rondgaan en deelt deMAPS-redactie de vergaderstukken en
de nieuweMAPS uit. Uiteindelijk neemt onder het vervan-
gend voorzitterschap van Frans Goddijn de vergadering
een aanvang.

Notulen van de 20e NTG-bijeenkomst
De notulen van de vorige bijeenkomst worden goedge-
keurd en onwijzigd vastgesteld.

Verslag van de secretaris
Na binnenkomst van Erik Frambach, maar nog onder voor-
zitterschap van Frans Goddijn wordt het verslag van de se-
cretaris zonder verdere opmerkingen vastgesteld.

Verslag penningmeester en kascontrolecommissie
Het verslag van de penningmeester wordt ongewijzigd
vastgesteld. Gerard van Nes complimenteert de penning-
meester met het feit dat de marges van realisatie ten op-
zichte van het budget binnen1% blijven. De kascontrole-
commissie, bij monde van J.H. van de Stadt en mede ge-
vormd door Kees van der Laan, merkt op dat de admini-

stratie een voorbeeld is voor vele andere verenigingen. Na
afloop van de vergadering zal door de commissie een steek-
proef worden genomen uit de administratieve bescheiden
ter afronding van de controle. Bij afwezigheid van verder
bericht van de commissie mag de vereniging er vanuit gaan
dat ook deze bescheiden in orde zijn bevonden.

Kees van der Laan treedt af als lid van de kascontrole-
commissie. Aan de scheidend secretaris wordt verzocht
de ontstane vacature op te vullen. Na instemming van
Gerard van Nes wordt de nieuwe kascontrolecommissie –
bestaande uit J.H. van de Stadt en Gerard van Nes – door
de vergadering benoemd.

Bestuursverkiezingen
Erik Frambach neemt het voorzitterschap van de verga-
dering over en attendeert de leden op het vertrek van de
huidige secretaris (Gerard van Nes). Hij stelt voor Maar-
ten Gelderman, conform de in de vorige vergadering door
het bestuur reeds uitgesproken intentie te benoemen tot de
nieuwe secretaris, waar de vergadering mee instemt.

De eerste bestuurstermijn van de voorzitter is tevens
ten einde. Frambach stelt zichzelf beschikbaar voor een
tweede termijn en wordt herkozen.

Erelidmaatschap
Vanwege zijn grote inspanningen voor deNTG wordt voor-
gesteld aan Gerard van Nes een erelidmaatschap toe te ken-
nen. Van Nes is sinds de oprichting bij de vereniging be-
trokken verkeerd en heeft gedurende10 jaar zonder man-
keren de taak van secretaris uitgevoerd. Daarnaast heeft hij
zich op talloze andere manieren met niet aflatend enthousi-
asme voor de vereniging en de promotie van TEX ingezet.

Zoals gezien de verdiensten van Gerard te verwachten
viel wordt het voorstel bij acclamatie aangenomen. Gerard
van Nes krijgt de bij het erelidmaatschap behorende
gouden badge uitgereikt. Hiermee is het aantal ereleden
van de vereniging op vier uitgekomen: Kees van der
Laan, Johannes Braams, Piet van Oostrum en Gerard van
Nes genieten tezamen het voorrecht van een levenslang
kostenloos erelidmaatschap.

Dit stuk kwam mede tot stand dankzij de inspanningen van Frans God-
dijn, natuurlijk blijft de onder de titel gemelde auteur verantwoorde-
lijkheid voor de juistheid van de inhoud. Het zou echter niet juist zijn
de credits alleen naar de offici¨ele geheimschrijver te laten gaan.
1. Gebaseerd op handtekeningen op presentielijst.
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