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Ledenvergadering

Locatie
De ledenvergadering wordt gehouden in de Folkshegeskoalle Schylgeralân te Hoorn op Terschelling

Datum: 25-06-2005

1 Ledenvergadering
Doordat de infrastructuur niet gereed is bij begin van de bijeenkomst wordt besloten de ledenver-
gadering die gepland staat voor zondag ochtend 10:00 te laten plaatsvinden op 25-06-2005. De
vergadering begint om 10:00. De voorzitter opent de vergadering.

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

3 Notulen vorige vergadering

De notulen van de 34ste vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Algemene zaken

4.1 Afmeldingen
De volgende leden hebben zich afgemeld:
Maarten Wisse, Kees van der Laan, Gerben Wierda, Jos Winnink, Roland Smith, Jules van
Weerden.

4.2 Aanwezigenlijst
Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig:
Piet v. Oostrum, Wybo Dekker, Willi Egger, Frans Goddijn, Hans Hagen, Niels CCM Moes,
Olaf Weber, René van der Heijden, Patrick Gundlach, Roland Kwee, Michael Guravage, Benedict
Verhegghe, Frans Absil, Taco Hoekwater, Siep Kroonenberg, Christiaan Pels Rijcken, Dennis van
Dok, Erik Van Eynde.
Er zijn ook twee gasten aanwezig:
Adam Lindsay van de Universiteit van Lancaster (UK) en Mojca Miklavec, studente biomathema-
tica van Sloveense origine, die aan de Universiteit van München studeert.

Helaas moest Oscar Boot de bijeenkomst verstek laten gaan, omdat zijn vader tijdens onze bijeen-
komst kwam te overlijden.
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4.3 Ingekomen stukken

− Nieuwe afbreekpatronen / woordenlijst volgens de nieuwe spelregels
De OSOSS, vertegenwoordigd door Bart Knubben, heeft contact opgenomen met Hans. Er zijn
verschillende partijen die aan de woordenlijst van de Nederlandse taal en de afbreekpatronen
deel hebben zoals de NTG, de taalunie, mensen rond wikipedia projecten en verchillende
OSOSS projecten. Binnen kort zullen Hans en Piet met de betrokken mensen om tafel gaan
zitten.

5 Het financiële verenigingsjaar
Het financiële jaarverslag 2004 en de begroting 2005 zijn sinds januari beschikbaar. Ondanks dit
feit is de kaskommissie er niet in geslaagd de controle op de kas uit te voeren. – Dit zal voor de
najaarsbijeenkomst gedaan zijn, zodat dit onderwerp op dat moment afgerond kan worden.

Er is alvast gekeken naar een opvolger van Siep in de kaskommissie. Taco geeft te kennen, dat hij
die taak wel op zich wil nemen.

De begroting 2005 is maar globaal aan bod geweest. Aan de ledenvergadering wordt toestemming
gevraagd, om alle uitgaven van de MAPS in kleur te mogen drukken. Dit voorstel wordt door de
vergadering unaniem aangenomen.

6 Toekomstige bijeenkomsten

6.1 Najaarsbijeenkomst 2005: Eindhoven

Binnen de Philips-faciliteiten kunnen we de 36ste bijeenkomst organiseren. Contactpersoon is
Ronald van Rijn.

6.2 Voorjaarsbijeenkomst 2006
Frans Absil herhaalt de mogelijkheid, dat wij bij de koninklijke marine school in Den Helder
welkom zijn. Het is ook mogelijk om er een tweedaags evenement van te maken. De voorkeur
voor de NTG gaat uit naar de tweede helft van mei. Frans laat ons na inventarisatie weten, wat de
mogelijkheden hieromtrent zijn.

6.3 Najaarsbijeenkomst 2006
Niels biedt aan, de NTG weer te laten komen naar de antroposofische school Helicon in Zeist.

7 Rondvraag
Niels stelt voor om een half uur uit te trekken tijdens deze weekend-bijeenkomst over nieuw op te
pakken projecten te brainstormen.
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8 Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 10:45.

9 Programma van het weekend
Door omstandigheden is het gepubliceerde programma voor het weekend enigszins aangepast.

Programma 35ste ledenbijeenkomst op Terschelling

Datum : 24 - 26 juni 2005
Plaats : Folkshegeskoalle Schylgeralân, Badweg 71, 8896 JB Terschelling Hoorn

Vrijdag 24 juni 2005
Aankomst met auto, trein en boot naar Terschelling. Gemeenschappelijke warme maaltijd. Vrije
informele uren . . .

Zaterdat 25 juni 2005

10:00 Opening
10:00 Ledenvergadering
10:45 Patrick Gundlach: Font installer voor de Mac
11:45 Hans Hagen: Latin modern, encodings, hyphenation
12:30 Lunch
13:30 Adam Lindsay: De achtergronden van fonts, een inleiding
15:00 Workshop

− installeren van de laatse versie van de Antykwa Toruńska fonts
− beantwoorden van een keur van vragen op verschillende ge-

bieden
18:00 Einde workshop

Zondag 26 juni 2005

10:00 Frans Absil (en Oscar Boot): XML en LATEX in een groot project
11:15 Albert Guravage: Confessions of a Teenage TEX User
11:45 Siep Kroonenberg: Demonstratie van een fontinstaller gebouwd

in Perl-tk
12:30 Afsluiting

De middaguren van zondag zijn vrij: genieten van het brede strand en de zon.
Terugreis.

Willi Egger
Secretaris NTG


