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Aanwezig: Erik Frambach, Erik Ulijn, Hans Hagen (voorzitter), Jan van Trigt, Johan-
nes Braams, Jos Winnink, Jozef Pijnenburg, Jules van Weerden (notulist), Koos Mars,
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Heijden, Roeland Veling, Siep Kroonenberg, Simon Pepping, Taco Hoekwater, Willi
Egger, Wim Wilhelm, Wisse van de Guchte

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Hans Hagen.

2. Vaststelling agenda

De voorgestelde agenda:

1 opening

2 mededelingen

3 statutenwijzigingen

4 4TeX verloop

5 webstek NTG

6 rondvraag

7 sluiting

3. Mededelingen

Er zijn een aantal afzeggingen binnengekomen (geen namen genoteerd) en 1
machtiging: Ferdy Hanssen machtigt Jules van Weerden om voor hem te stem-
men tijdens de statutenwijzigingen.

4. Statutenwijzigingen

Er zijn 21 leden aanwezig en 1 volmacht. Daar dit al de tweede ronde is, mag er
bij driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen besloten worden. Ieder-
een is voor de voorgestelde wijzigingen van de statuten en die zijn bij hamerslag
aangenomen.

De secretaris schrijft bovenstaande tekst als verslag van dit deel van de vergade-
ring en alle aanwezigen zijn accoord met de weergave.



5. 4TeX-verloop

De belastingdienst heeft in oktober schriftelijk de afspraken bevestigd en er is
een brief gestuurd aan Wietse en Erik met de vraag hoe ze het willen hebben en
hoe de overgebleven materialen verdeeld moeten worden.

Er moet nog eens nagedacht worden wat we doen met de overgebleven spullen.
Als er ideëen zijn, gaarne ... Frans (?) heeft al een aantal boeken naar de nieuwe
TeX-gebruikersvereniging in Hongarije gestuurd.

6. Webstek NTG

Sinds de vorige vergadering is de server van de NTG in de lucht gekomen. Voor
een deel op hele korte termijn omdat de mail-server waar de NTG-post op draaide
(bij de Faculteit der Letteren van de UU) gekraakt werd en uit de lucht gehaald is.
Naast de mail draait de server van de NTG ook nu zelf de webstek van de NTG.
Zie http://www.ntg.nl. De machine staat nu bij de Faculteit Diergeneeskunde
van de UU. Er zijn bedankjes gestuurd aan Letteren en Informatica (voor het
aanbieden van de webstek tot de eigen server in de lucht was). Als er mensen
zijn die andere toepassingen hebben (in het kader van TeX) die op de server
zouden kunnen gaan draaien, meld je bij Erik of Jules.

Erik geeft een demonstratie van de nieuwe webstek (ook inhoudelijk is de boel
aangepast) en laat ook de kalender-functie zien die ontwikkeld wordt in Europees
verband.

De voorzitter bedankt Erik, Ferdy en Jules voor hun werk aan de inrichting van
de server.

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en de rest van de dag volgen we met een aantal
anderen genoeglijk een aantal lezingen, is er veel belangstelling voor de sleutel-
middag (wordt herhaald, maar dan iets korter) en diner voor de belangstellenden.
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