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Ledenvergadering
Locatie
De ledenbijeenkomst wordt gehouden in de Hogeschool Helicon aan de Socrateslaan 22A in 3707 GL
Zeist.

1 Introductie
Datum: 22-05-2003
Het welkomstwoord wordt door Niels Moes gegeven . Wij zijn te gast in de Hogeschool Helicon, een
antroposofisch opleidingsinstituut voor leraren.
De dag staat in het teken van muziek in TEX. Muziektypografie kent een grote verscheidenheid van
representatie, van heel eenvoudig tot zeer ingewikkeld, bijvoorbeeld eenvoudige melodiën van liederen
maar ook geavanceerde notaties met grafische symbolen zoals gebezigd door J. Cage.
Bij het zetten van muziek is een reeks aspecten belangrijk:
•

Drukkwaliteit

•

Notenverdeling
−
−
−
−
−
−

•

tegenstelling van gecomprimeerd en uitgerekt
de keuze van omslagplaatsen van de pagina
zwartheid van de druk: leesbaarheid (samenwerking van de notenzetter en de muzikant)
korpsgrootte van de noten
papierkwaliteit
plaatsing van tekst in combinatie met noten

Uittreksels van orkestwerken voor de verschillende stemmen

Twee lezingen door Maarten Wisse en Willi Egger staan gepland, die inzicht geven in de mogelijkheden
met TEX en muziek typesetten. In de derde lezing zal Luuk Beurskens het overheidsproject t.a.v. Open
Source Software belichten. Hans Hagen presenteert de uitkomst van het TEX-project voor de productie
van een CMR-fontset voor de niet-amerikaanse TEX-wereld (LMR).

2 Ledenvergadering
De voorzitter opent de ledenvergadering. Er zijn geen toevoegingen voor de voorgestelde agenda.

2.1 Mededelingen
De secretaris vermeldt de afzeggingen:
Jos Winnink, Johan Eikelboom, Erik Ulijn, Johannes L. Braams, Raymond Ashruf (Addison Wesley),
Luc de Coninck, Cees G van der Laan, Roef Ragas, Ruud de Jong, Simon Pepping, Erik Frambach.
Aan de huidige bijeenkomst nemen deel:
Maarten Wisse, Ferdy Hanssen, Willi Egger, Wisse van de Guchte, René van der Heijden, Roland Kwee,
Niels Moes, Wim W. Wilhelm, Siep Kroonenberg, Hans Hagen, Frans Goddijn, Wybo Dekker, Jules van
Weerden.
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S’middags mogen we ook Han-Wen Nienhuys, een van de ontwikkelaars van Lilypond, begroeten.

2.2 Notulen vorige vergadering
Na een korte discussie over de manier van verspreiding (elektronisch) worden de notulen geaccordeerd.
Het verspreiden van de informatie blijft gehandhaafd. De notulen worden per e-mail aan de leden
verstuurd. Ook zijn ze te lezen op de internet-site van de NTG. Om de notulen online te kunnen lezen
is een wachtwoord nodig. Jules zal kijken of een maandelijkse herinnering automatisch verstuurd kan
worden, zoals dit nu al gebeurt voor de deelnemers van de verschillende mailinglists.

2.3 Kascontrole
De twee leden van de kascontrole (Ferdy Hanssen en Willi Egger) hebben de penningmeester bezocht
en de stukken gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd en de jaarrekening werd goed
bevonden nadat de rente over de tegoeden over de Belgische rekening was bijgeschreven.
Er is nog steeds een open post van ongeveer 300 € van de aangekochte WinEdt licenties. - De vergadering
wordt opgeroepen de aandacht nogmaals te vestigen op de verkoop van de resterende licenties. Frans
Goddijn gaat een brief opzetten voor de leden, waarin de licenties nogmaals aangeboden worden. De
licenties kunnen ook aan niet-leden verkocht worden. Na deze actie zal het restant bedrag afgeschreven
worden.
De kascommissie vraagt de ledenvergadering om aan de penningmeester decharge te verlenen over het
jaar 2002. De ledenvergadering verleent decharge aan de penningmeester.

2.4 Begroting 2003
De begroting wijkt weinig af van de ramingen van vorig jaar.
Bij de bespreking van de begroting wijst Hans Hagen erop, dat er geld ter beschikking staat om
projecten te steunen. Veelal zijn het inmiddels internationale projecten die mede gefinancieerd worden
(bijvoorbeeld het latin fonts project). Dit neemt echter niet weg dat iedereen als hij een project will
uitvoeren een beroep op die fondsen mag doen. - Dus als je voorstellen hebt, ben je welkom.
De begroting wordt geaccordeerd.

2.5 4-TEX
Alhoewel een regeling afgesproken is, heeft Wietse Dol de definitieve verklaring nog niet opgestuurd.
Het is nu aan de tijd om dit slepende verhaal tot een eind te brengen.
De vergadering komt na een korte discussie tot de conclusie, dat er een laatste brief aan Wietse gestuurd
zal worden. Daarin zullen we melden, dat de NTG verder geen acties meer zal ondernemen. - De brief
zal per post onder bewijs van ontvangst verstuurd worden.

2.6 Verkiezingen
Penningmeester
Wybo Dekker stelt zich nogmaals ter beschikking. Hij wordt bij acclamatie herkozen tot penningmeester.
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Secretaris
Jules van Weerden heeft te kennen gegeven, dat hij in verband met toenemende drukte de plaats wil
vrijmaken voor een opvolger. – Jules, bedankt voor je inspanningen die je in de afgelopen jaren hebt
gedaan voor de vereniging!
Willi Egger stelt zich ter beschikking. De vergadering wil ondanks het feit dat hij geen affiches heeft
opgehangen met hem als secretaris in zee gaan. - Stoelendans . . .

Uitbreiding bestuur
Hans Hagen meldt dat het bestuur zo mogelijk op de volgende ledenvergadering zal voorstellen om het
bestuur met één lid uit te breiden. Michael Guravage heeft aangegeven dat hij een rol bij de productie
van de MAPS wil spelen.

2.7 MAPS
(Een onderwerp buiten de agenda)
De MAPS vraagt de aandacht. Het wordt steeds moelijker om artikelen te krijgen voor ons tijdschrift.
– Het verschijnen van de volgende MAPS staat nog niet vast! – In het algemeen kan gesteld worden,
dat ons tijdschrift niet uitsluitend gedacht is om daarin ‚wetenschappelijk’ werk te tonen. Integendeel
moet het tijdschrift ook voorzien worden van gebruikers-artikelen, ervaringen, algemene verhalen over
hoe regel je dit of dat in de TEX -wereld. Artikelen hoeven niet lang te zijn; een kantje is ook al heel
wat waard!
Wat er op dit moment ontbreekt is een redactie, die actief auteurs benadert en om artikelen vraagt.
Frans Goddijn en Wybo Dekker hebben wel een actie ondernomen. Zij benaderden vraagstellers op de
mailing lijst na dat zij de mails gefilterd hadden. – Helaas was de respons op die actie zeer mager. –
Wij hebben dringend behoefte aan mensen, die deze kar willen trekken!
Niels Moes is bereid om na het afsluiten van zijn promotie (najaar 2003) een actieve rol te gaan spelen
voor het TEX gedeelte.
Hans Hagen meldt dat internationaal gezien de vraag naar een internationaal tijdschrift leeft. – Het
laten verschijnen van een tijdschrift is niet alleen een probleem binnen de NTG als men bijvoorbeeld
naar de TUG-boat kijkt. – De oplossing ligt misschien minder in het uitbrengen van een internationaal
tijdschrift dan in de oprichting van een archief, waarin artikelen uit verschillende gebruikersgroepen
verzameld worden. De lokale gebruikersgroep mag dan uit de pool van artikelen voor de eigen tijdschrift
putten. – Het zou wel nodig zijn om een deel van de artikelen te (laten) vertalen.

2.8 Rondvraag
Jules van Weerden meldt dat de gewijzigde statuten per brief aan de notaris zijn verstuurd.
Hans Hagen vraagt de vergadering of de NTG niet een eigen beamer zou moeten aanschaffen. - De
vergadering is van mening, dat men eerst een kosten-analyse moet maken. In hoeverre is het goedkoper
om een apparaat in eigen bezit te hebben vergeleken met het huren van een dergelijk gereedschap?
Het zou hierbij objectief gekeken moeten worden na de voor en nadelen zoals het lampenverbruik, de
inspanningen die nodig zijn voor het halen en terugbrengen van het apparaat, de evaluatie van de
problematiek omtrent het in- en afstellen van laptops op de beamer etc.
Gezien de wat magere belangstelling voor de huidige bijeenkomst vraagt Hans Hagen de vergadering
hoe wij denken in toekomst meer aandacht te kunnen trekken: via de webstek, affiches, mailings?
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Niels Moes heeft geen goede ervaring met A 4 affiches. Als een affiche effect moet sorteren, dan moet
die minimaal A 3-formaat hebben en is een goede opmaak in kleur noodzakelijk.
Enig effect kan bereikt worden door de affiches op A 5-formaat uit te draaien en in de wandelgangen en
cafeteria’s van de Universiteit uit te delen.
Jules van Weerden meldt dat binnen het bestuur het idee geopperd is, om een communicatiestructuur binnen de universiteiten op te zetten. Hierbij zou een contactpersoon binnen de universiteit voor
promotie activiteiten en doorsturen van informatie naar de faculteiten kunnen zorgen.
Roland Kwee en Niels Moes gaan kijken hoe een en ander leeft vanuit de leden zelf.

2.9 Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en start meteen het vervolgprogramma.
De presentaties, zover beschikbaar, zijn op de NTG-webstek geplaatst
http://www.ntg.nl/bijeen/bijeen31.html

