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Ledenvergadering

Locatie
De ledenbijeenkomst wordt gehouden in het hotel Haarhuis te Arnhem.

Datum: 13-11-2003

1 Ledenvergadering
Bestuurslid Frans Goddijn heet iedereen welkom.

2 Mededelingen
De voorzitter leest de agenda voor. Door de vergadering wordt het onderwerp 4TEX erbij gezet.

2.1 Afmeldingen
De secretaris vermeldt de afmeldingen:
Jules van Weerden, Luc De Coninck, Andrea de Leeuw van Weenen, Wim Wilhelm, Kees van der Laan,
Jos Winnink, Luuk Beurskens

Aan de huidige bijeenkomst nemen deel:
Dirk-Jan Dekker, Hans van der Meer, Ferdy Hanssen, Siep Kroonenberg, Piet van Oostrum, Willi Egger,
Hans Hagen, Frans Goddijn, Wybo Dekker, Roland Kwee, Niels CCM Moes, René van der Heijden, Olaf
Weber, Pierre v. Mouche, Ernst v.d. Storm, Karel H. Wesseling, Gert Huisman, Jaap de Gruijter, Johan
Vromans Erik Framback, Patrick Gundlach, Michael Guravage, C.M. Fortuin

’s Middags mogen we ook Sanne Dijkstra van de werkplaats typographie van de Kunst Akademie
Arnhem welkom heten.

2.2 Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn niet besproken.

2.3 Ingekomen stukken
Van het organisatie team van de TUG 2003 op Hawaï is een bedankt-kaart binnen gekomen voor de
financiële bijdrage van de NTG.

2.4 Mededelingen
Verleden vergadering hadden we het over het zetten van music in de TEX-omgeving. De vergadering
moet de droeve mededeling ontvangen, dat de ontwikkelaar van MusixTEX deze zomer is overleden bij
het uitoefenen van de klimsport.

2.5 4TEX
Voor de laatste keer komt het onderwerp 4TEX aan bod. Zowel van Wietse Dol als ook van Erik
Frambach zijn brieven binnen gekomen, waarin eerder gemaakte afspraken worden ondertekend. Wybo
meldt, dat de financiële afhandeling ook is uitgevoerd.
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De vergadering bedankt Erik ervoor dat hij zijn aandeel van het geld aan de NTG overdraagt.

2.6 TEX Collection 9/2003
De nieuwe release van TEXlive is uit. De volledige TEXlive-distributie en de CTAN dump zijn op een
DVD gezet. Daarnaast liggen in het hoesje nog twee CD-ROMS’s. Een ervan is een TEX-systeem om
vanaf CD-speler te starten. De tweede CD bevat het volledige TEXlive systeem voor installatie.
De aanwezige leden ontvangen het TEX Collection pakket op de bijeenkomst. De andere leden zullen
hun exemplaar per post ontvangen.
Bij de bouw van een nieuwe TEXlive komen de makers steeds meer problemen tegen als gevolg van al
dan niet goed gedocumenteerde afhankelijkheden van de verschillende paketten. - Er is een discussie
gaande hoe dit in toekomst moet worden aangepakt. Subsets?

2.7 PR (public relations)

OSOSS
Hans en de secretaris geven een kort beeld van wat in de vergadering in Utrecht aan bod is geweest.
De in de notulen opgenomen ‚verdere activiteiten’ worden doorgesproken.
Vanuit deze vergadering volgen volgende acties:

− betere beschrijving op de OSOSS website: op basis van de flyer van Siep Kroonenberg
− Flyer van Siep ook op de NTG-site plaatsen. Eventueel kan op de OSOSS site een link komen, die

naar dit stuk verwijst.
− De vergadering beweert, dat er geen reacties op de nieuw aangemaakte OSOSS lijst is, omdat de

notulen als pdf en niet als tekst in een mail zitten. - De activiteiten lijst komt in een mail op de
PR-lijst.

MAPS
De MAPS29 is op komst. Veel van de artikelen liggen al drukklaar bij het productie-team.
De al in de voorafgaande bijeenkomst aangeduide verandering van de redactie wordt eind 2003 afgerond.
Johannes Brahms heeft te kennen gegeven, dat hij de leiding van de redactie aan iemand anders wil
afstaan. Wybo is voor de MAPS29 en voor de MAPS30 interim hoofdredacteur.
De planning voor de aankomende MAPS is dat deze voor Kerstmis bij de leden in de bus moet zijn.

PR algemeen
In de vorige vergadering is aan Niels Moes en Roland Kwee gevraagd een en ander te inventariseren
t.a.v. reclame maken voor de NTG en TEX en werving voor bijeenkomsten zoals dit leeft onder de leden
zelf.
Er is tot heden nog geen mogelijkheid geweest om die vragen uit te zoeken.

2.8 Rondvraag
Wim Wilhelm stelde per e-mail de vraag of er iets bekend is t.a.v. de ontwikkelingen die een samen-
werking van TEX, BibTEXen open-office mogelijk maken.
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Piet van Oostrum heeft er een antwoord op. Hij zal die op de mailinglist zetten. De secretaris stuurt
hiervoor Wim zijn vraag naar Piet.

− Er is een pakket TEX4ht. Hiermee kan html en xml vanuit TEX gegenereerd worden.
− Maarten Wisse is/was met dit systeem bezig. Het is nog niet volmaakt, toch kunnen er vast

aardige resultaten mee behaald worden. Er is een artikel hieromtrent in de MAPS28 geschreven
door Maarten Wisse.

2.9 Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en start meteen het vervolgprogramma.
De presentaties, zover beschikbaar, worden op de NTG-website geplaatst:

http://www.ntg.nl/bijeen/bijeen32.html

2.10 Programma

09 : 30 Ontvangst met koffie
10 : 00 Ledenvergadering NTG
10 : 30 Piet v. Oostrum: Tutorial BiBTEX
11 : 30 Johan Vromans: MMDS - Een LATEXpreprocessor
12 : 30 Lunch
13 : 30 Sanne Dijkstra: Werkplaats Typografie
14 : 00 Willi Egger: Hulp! - De zetspiegel
14 : 30 Ferdy Hanssen: Gebruikerservaringen met fonts in LATEX
15 : 00 Theepauze
15 : 15 Hans Hagen: Geïntegreerd ConTEXt
15 : 45 Hans Hagen / Willi Egger: TEXlive-special
16 : 00 Sleutel(half)uur: vragen over font-installatie en -gebruik
16 : 30 Voorbereiding „uitsmijter”
16 : 45 Optreden zangeres Tenar van Kooten Niekerk, pianiste Cathelijne Maat

18 : 00 Diner voor hen die zich aangemeld hebben

Iedereen bedankt voor zijn inzet om deze geslaagde dag op poten te zetten! Wij mochten genieten van
lezingen van ons eigen leden en ook van de gast Sanne Dijkstra. Bijzondere indruk heeft het korte maar
pregnante optreden van Tenar en Cathelijne gemaakt. Dankzij de grote kennissenkring van Frans heeft
de hele dag Dilys Bronkhorst, een Arnhemse kunstenares, portretten zitten maken van de leden in de
zaal. Hiermee gaat er zeker nog iets gebeuren!

Willi Egger
Secretaris NTG


