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Ledenvergadering
Locatie
De ledenvergadering wordt gehouden in de Campus Bibliotheek Arenberg in Heverlee (België).
Datum: 26-11-2004

1 Ledenvergadering
De voorzitter opent de vergadering met een vertraging van drie kwartier, wat te wijten is aan het
feit dat hij in de voorafgaande nacht beroofd is in de hotelkamer terwijl hij sliep (!).

2 Agenda
De voorzitter leest de agenda voor. De vergadering heeft geen aanvullende punten.

3 Notulen vorige vergadering
Jules van Weerden merkt op, dat in de vorige notulen staat, dat de leden van de nieuwe server
„niet bar veel van merken, behalve dat alles net iets sneller zal gaan”. Feit is, dat het niet iets maar
behoorlijk veel sneller werkt!
Met deze opmerking worden de notulen van de 33 e ledenvergadering vastgesteld.

4 Algemene zaken
4.1 Afmeldingen
De volgende leden hebben zich afgemeld:
Andries Lenstra, Jos Winnink, Taco Hoekwater, Erik Frambach, Ruud de Jong, Michael Moortgat,
Frank Plastria, Karel H. Wesseling.

4.2 Aanwezigenlijst
Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig:
Patrick Gundlach, Frans Goddijn, Hans Hagen, Piet van Oostrum, Gerard Kuiken, Jules v. Weerden,
Willi Egger, Philippe Vanoverbeke, Roland Smith, Luc De Coninck, Wybo Dekker, Erik Van Eynde,
Bart Vanherck, Michael Guravage, Niels C.C.M. Moes.

4.3 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken te vermelden.
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5 Mededelingen
5.1 Evenementen
Euro-TEX
Het belangrijkste envenement van volgend jaar in Europa is de EuroTEXvan 7 tot 11 maart 2005.
Ter gelgenheid van het 16 jarige bestaan van Dante en Gutenberg, zal een grote bijeenkomst in
het Kloster Abbaye des Prémontrés (Pont-à-Mousson, France) plaats vinden. We mogen ons
verheugen, dat D. Knuth en H. Zapf ook aanwezig zullen zijn. – Voor „early birds” is er tot
eind november 2004 een gereduceerd inschrijf tarief.
Practical TEX2005
Practical TEXzal plaats vinden in Chapel Hill, North Carolina, USA en wel van 14 tot 17 juni
2005.
TUG 2005: International typesetting conference
TUG 2005 gaat volgend jaar naar Wuhan, China. De bijeenkomst zal gehouden worden van 23
tot 26 augustus 2005.

5.2 TEX-live versie 9 (TEX-collection 2004)
− Op dit moment spelen veel dingen. Onder andere wordt het steeds lastiger om een distributie
te maken, die op alle platforms draait.
− Voor de volgende jaren zal nadrukkelijk duidelijkheid moeten komen hoe men met de distributies verder wil.
− TEX-live is drastisch veranderd. TEX-live zal uitgeleverd worden als een beta-versie. Vooral in
het fonts-gedeelte is veel handwerk nodig om fonts te installeren en draaiende te houden.
− de TEX-engine is met ingang van TEX-live 9 pdfe-TEX. pdfe-TEX maakt vanaf nu geen gebruik
meer van een configuratiebestand.

5.3 MAPS 31
We mogen de MAPS 31 tegemoet zien. Ondanks dit zijn er enkele dingen die in toekomst beter
geregeld dienen te worden:
− Wybo meldt, dat bij menige artikelen veel handwerk nodig is om ze onder de nieuwe stijl te
laten compileren. Dit is op dit moment een echte bottle-neck aan het worden.
− Een andere bottle-neck is de huidige organisatie van bij voorbeeld de directory-structuur waar
de bestanden staan.
Piet v. Oostrum stelt voor een versie-beheerssysteem in te richten (Sub-Version).
Hans Hagen ziet een mogelijkheid met PLONE als contentmanagement tool te kunnen werken.
Dit laatste zou de redactie eens kunnen bespreken met Michael Guravage.
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6 Toekomstige bijeenkomsten
6.1 Voorjaarsbijeenkomst 2005: Terschelling
Siep en Frans hebben reeds onafhankelijk van elkaar een bezoek aan het beoogde conferentie-oord
gebracht. De foto’s die hierbij ter beschikking kwamen zijn zeer veelbelovend. – Het bestuur heeft
derhalve een reservering gemaakt voor het week-end van 24 tot 26 juni 2005. De vergaderruimte
biedt plaats voor een twentigtal deelnemers, er zijn overnachtingsmogelijkheden zowel in het
conferentiegebouw als ook (mits op tijd gereserveerd) in huisjes op het terrein van het conferentieoord.
zie ook \NTG bijeenkomst Terschelling
Binnenkort zal een inschrijvingslijst gestart worden.
Het beoogde thema voor die bijeenkomst is „Fonts”.

6.2 Herfstbijeenkomst 2005
Helaas is het niet gelukt de herfst bijeenkomst 2004 in de KMS (Koninklijke Militaire School,
Brussel) te organiseren. Een tweede poging zal volgend jaar gedaan worden, zodra zich daartoe de
gelegenheid voordoet.

7 Rondvraag
− Piet van Oostrum: Piet vraagt zich af, wat er nou met de gemiste kans omtrent de herverkiezing
van Hans en Karel gedaan werd. De secretaris informeert over de gebruikte procedure om die
fout te herstellen. Hierop stelt Piet voor, om in ieder geval Hans zijn herverkiezing te bevestigen
met een applaus. – Applaus voor Hans.
− Jules van Weerden: Jules vindt de ontvangen Font Sampler een aardig boekje. Alleen kwam
die zonder enig begeleidend schrijven, waarin het waarom en voor welk doel was uitgelegd.
– Inderdaad, het boekje is zonder verder papier verzonden. Voor toekomstige verzendingen,
zoals het voorbeeld zou altijd een begeleidend schrijven meegestuurd moeten worden.

8 Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 11:30.

9 Programma van de dag
Het oorspronkelijk gepubliceerde programma is enigszins aangepast door de latere start van de dag.
Eveneens heeft Erik Van Eynde na de lunch een rondleiding in de Campus Bibliotheek verzorgd
– Waarvoor onze dank!.
Na sluiting van de dag bood de gast-universiteit een borrel aan. Hierna werd heerlijk gedineerd in
het restaurant „Steenhuis” bij het station te Heverlee.

3

Onze dank gaat naar Erik, die nadat ondanks alle inspanningen van Philippe Vanoverbeke het
bleek niet te lukken de KMS te bezoeken, alles tot in de detail prima heeft weten te regelen in
de Campus Bibliotheek Arenberg in Heverlee. – We hadden een keurig zaaltje met alle moderne
faciliteiten, we kregen koffie, een lekker broodje met sinaasappelsap en koffie voor de lunch. We
mochten genieten van een heerlijk Belgisch biertje (of anderszins) en smullen van het diner. –
Nogmaals Erik bedankt, je hebt er echt iets van gemaakt!

Willi Egger
Secretaris NTG
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