
Verslag NTG-bijeenkomst van 22 mei 2002 te
Arnhem

Jules van Weerden

6 november 2002

Aanwezig: Ardi Nonhebel, Diederik van Arkel, Erik Frambach, Erik Ulijn, Erik
Van Eynde, Ernst van der Storm, Ferdy Hanssen, Frans Goddijn, Geert Stappers, H.J.
Boersma, Hans Hagen, Hans van der Meer, Jos Winnink, Jozef Pijnenburg, Jules van
Weerden, Karel Wesseling, Kees van der Laan, Luc de Coninck, Michael Guravage,
Olaf Weber, Peter van Hoeflaken, Piet van Oostrum, R.A. Mazereeuw, René van der
Heijden, Ronald Rietman, Siep Kroonenberg, Simon Pepping, Willi Egger, Wisse van
de Guchte

Gasten: Svetlana Morozova, Gerben Wierda

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Hans Hagen.

2. Vaststelling agenda

De voorgestelde agenda:

1 opening

2 mededelingen

3 verslag vorige bijeenkomst

4 statutenwijzigingen

5 jaarverslagen voorzitter, penningmeester, secretaris

6 begroting 2002

7 kascontr̂olecommissie

8 bestuursverkiezing

9 4TeX

10 groepslicenties

11 wensen van de leden

12 rondvraag

13 sluiting

aanpassing: eerst punt 7, dan punt 6. Punt 10: ’groepslicenties’ wordt: ’activi-
teiten’



3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Verslag van de ledenvergadering van 28 september 2001 te Rolduc

• Beide genoemde gasten (Andras en Tobias) waren op dat moment lid!

• noot van de voorzitter bij punt over EuroTeX 2001: ook de andere mensen
die geholpen hebben bij de organisatie van de conferentie worden natuurlijk
bedankt.

Verder gaat de ledenvergadering accoord met het verslag.

5. Statutenwijzigingen

Er zijn 31 leden aanwezig. Dat is te weinig om iets te kunnen beslissn over
de voorstellen tot statutenwijziging. Op de volgende ledenvergadering zullen de
wijzigingen opnieuw ingebracht worden en dan kunnen de aanwezige leden (en
volmachten) zonder een minimum aantal leden beslissen over de wijzigingsvoor-
stellen.

6. Kascontr̂ole commissie

• Piet van Oostrum en Huib van de Stadt hebben de contrôle over het jaar
2000 gedaan en hebben niets verontrustends gevonden. De commissie stelt
voor de penningmeester over het jaar 2000 te dechargeren. De vergadering
gaat accoord met dit voorstel.

• Over het jaar 2001 hebben Huib en Ferdy Hanssen de controle gedaan.
Ook voor dit jaar wordt penningmeester Wybo door de vergadering gede-
chargeerd na dankbetuiging van de voorzitter.

• Huib wordt bedankt voor de bewezen diensten en treedt af. Willi Egger
neemt zijn plaats in voor de controle over 2002.

7. Begroting 2002

Wybo is er nog niet. Hans en Frans leggen iets uit over de posten voor projecten
en bijeenkomsten. PvO: de MAPS-redactie wil een extra MAPS uitbrengen.
Enige discussie over hoe de begroting te nemen. Als een ruwe schets waar het
geld ongeveer heen moet of een strikte verdeling over de verschillende posten.
De bursary post wordt afgevoerd. FG: verslag van de project-uitgaven via de
webstek. TvD: Maar de projecten worden in de toelichting op de begroting netjes
uitgesplitst.

8. Bestuursverkiezingen

Frans treedt reglementair af, maar is herkiesbaar. Hij wordt zelfs herkozen met
algemene stemmen.

9. 4TeX

De belastingdienst vindt ons niet BTW-plichtig. Nu niet en ook met terugwer-
kende kracht niet. Met dank aan de overtuigingskracht van Wybo. Nu is het
wachten op de officiele melding van de belastingdienst. Daarna zal er een brief
naar de leden van het 4TeX-team gaan met het verslag, de beslissing van de belas-
tingdienst, een financieel overzicht en een formulier dat ze ondertekend moeten
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terugsturen waarin ze verklaren verder af te zien van elke claim tegen de NTG
(in relatie tot 4TeX).

PvO: Heeft de belastingdienst zich ook uitgelaten over nieuwe acties? WD: Ze
bekijken het per jaar of 2 jaar en afhankelijk van de omzet.

PvO: Wietse heeft nog cd’s als garantstelling. Wybo stelt voor het deel wat van
de NTG is terug te eisen en eventueel uit te delen aan de leden.

10. Activiteiten

1 1e actie groepslicentie WinEDT. Wordt voorgefinancierd door de NTG. FG
coordineert de verdeling van de licenties. Als er leden zijn die wensen of
ideeen over andere groepslicenties hebben, meldt het aan het bestuur.

2 FG heeft wegens (iets over) Knuth gebak geregeld, wat genuttigd wordt
met daarbij koffie.

3 Er wordt weer gesleuteld aan de webstek. Wacht op bericht.

4 Er wordt gezocht naar iemand die wil helpen met het installeren van een
server voor de NTG. FH biedt zich aan als vrijwilliger. JW: Is het iets om
de server extern te laten hosten? HH: Kosten zijn erg hoog. Hij betaalt
ongeveer E.200 per maand aan XS4all. De machine komt bij Jules in het
SURFnet te hangen.

5 EuroTeX
Er zal voorlopig ieder jaar een EuroTeX georganiseerd worden. Er zijn
veel ideëen over ontwikkelingen, die dan tijdens EuroTeX -bijeenkomsten
verder uitgebroed kunnen worden.
Tot nu toe was EuroTeX een spontane actie. De planning en de kandidaat-
stelling gebeurt nu op ad hoc basis. Op EuroTeX-2002 in Polen zijn de
eerstvolgende 5 jaar vastgelegd. Erik F zal het lijstje publiceren.
Een idee is om subsidie aan te vragen bij de EU.

6 EuroTeX-2001
Het overschot van EuroTeX-2001 is besteed aan de bus vanuit NL via
Duitsland naar Polen in april 2002. Het busvervoer moet eens structureel
aangepakt worden.
De eindafrekening zal Wybo op de webstek zetten als er een intranet-gedeelte
is op de nieuwe server (zie eerder).

11. Wensen van de leden

Sneller nieuwe projecten opzetten. Er ligt een concrete aanvraag: een font-
project: het opruimen van alle huidige fonts die over de landen uiteen gelopen
zijn en die vervangen door enkele fonts/1 font waar alles inzit.

DANTE (duitse zustervereniging) heeft hier specifieke fondsen voor. We willen
er een zogeheten inter-usergroup-activiteit van maken.

JW: Hoe staat het met LaTeX3? HH: Heeft de laatste tijd niet veel activiteit waar-
genomen. Zal eens vragen naar de status. Het project wil gaan samenwerken met
het OMEGA-project, maar dat is nog niet stabiel genoeg. Meeste mensen zijn
wel tevreden met LaTeX2e.

SP: Realiseer je dat gebruikers beschermd moeten worden tegen de ontwikke-
laars. Niet te vaak upgrades uitbrengen. Kies voor met goede stabiliteit.
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12. Rondvraag

• JW: Ik maak me zorgen over TUG. Geen enkele TUGboat. De LUGS die
in Polen waren (EF: klopt dit?) hebben een lijst met vragen gestuurd aan
TUG, maar er is op dit moment nog geen reactie ontvangen.

• SK: TEX-NL wordt de laatste tijd bestookt met virusberichten (vanuit met
name Outlook). JvW (beheert TEX-NL): Er is wel een beperking op gezet
zodat alleen abonnees van de lijst direct kunnen posten. Maar als de afzen-
der op de lijst voorkomt, gaat die er wel door. Er is een mogelijkheid om te
filteren op attachments. Bv PDF, TEX en ZIP wel, maar rest niet. Zal hij
naar kijken.

13. Sluiting 11.15. HH sluit de vergadering. Achter in de zaal is de boekentafel van
Addison Wesley Er zijn een aantal dozen met 4TeX boeken, die door de leden
meegenomen kunnen worden.
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