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Lokatie:
Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, afdeling Paard, Yalelaan 114, Utrecht

1 Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering om 10:00 door de voorzitter.
2. Agenda werd gekopieerd, uitgedeeld en voorgelezen. Er waren geen veranderingen of toevoegingen.
3. Notulen vorige vergadering werden door de vergadering goedgekeurd.
4. Mededelingen
− Zoals gebruikelijk werd een aanwezigenlijst ingevuld. Er waren 18 leden bij de vergadering
aanwezig inclusief het voltallig aanwezige bestuur.
Hans Hagen, Taco Hoekwater, Karel H. Wesseling, Wybo Dekker, Willi Egger, Frans
Goddijn, Jos Winnink, Jelle Huisman, Christiaan Pels Rijcken, Arthur Reutenauer, Siep
Kroonenberg, Ferdy Hanssen, Ernst v.d. Storm, Jules v. Weerden, Wisse v.d. Guchte,
Sebastian Fuchs, Roland Smith, Michael Guravage.
Na de ledenvergadering kwamen nog:
Hans van der Meer, Ivo Geradts en als introducé Kai Eigner.
− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:
Frans Absil, Niels CCM Moes, Johan Vroomans, Philippe Vanoverbeke, Gerard D.C.
Kuiken, Luc De Coninck, Luuk Beurskens, Erik Ulijn, Wim W. Wilhelm.
− Ingekomen stukken
− Rouwkaart: 6 april 2007 is René v.d. Heijden overleden. In de MAPS35 is een stukje
over hem opgenomen.
− Cees van der Laan is al langer ziek. Hij lijdt aan de ziekte van Kahler. Hiertegen heeft hij
recentelijk een beenmerg-transplantatie gekregen. (’s Avonds na de ledenvergadering
kreeg de secretaris de melding via ons lid Jos Winnink, dat Cees intussen weer thuis
is. Hier moet hij nu aansterken.)
− Verschillende vragen bereikten het bestuur omtrent sponsoring TUG/NTG. Sponsoring:
Voor het grote project LuaTEX draagt de Colorado State University (Idris Samawi
Hamid) een aanzienlijke bijdrage bij. CAPDM Limited in Scotland ondersteunt dit
project eveneens (Duncan Hothersall). In verband met de enorme rompslomp om
sponsorgelden vanuit Europa eerst naar de USA te verplaatsen om het vervolgens weer
terug te transfereren naar Europa, is besloten, dat de secretaris van de NTG ervoor
zorgt, dat geld vanuit Europa via de NTG binnen Europa verschoven kan worden. De
procedure voor sponsoring blijft gehandhaafd. Sponsors dienen zich op de TUG-site
in Amerika in te schrijven, waarna de informatie, als het om Europees geld gaat, bij de
secretaris NTG terecht komt.
− Mededelingen
− MAPS35 is bij de secretaris gearriveerd. Het is weliswaar een dunnetje, echter in kleur
en mooi gemaakt. De leden zullen in de herfst de EuroTEX Proceedings ontvangen. De
planning is, dat de MAPS36 later in het najaar uit zal komen.
− In verleden maanden zijn af en toe wat strubbelingen opgetreden met onze web-server
Ronja. De hoeveelheid RAM is te krap, en ten gevolge van medegebruik van de machine
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door het project „Open Taal” is de schijfruimte aan de krappe kant. De machine wordt
uitgebouwd. De verwachting is, dat de machine dan nog ca. twee jaar in bedrijf kan
blijven.
Nog steeds wordt de machine gehost bij de afdeling Paard van de faculteit Diergeneeskunde. Bij deze bedankt de voorzitter Jules van Weerden voor het hosten.
5. Het financiële verenigingsjaar
− Jaarverslag 2006 staat op het besloten deel van ons website ter inzage.
− De Kascontrole werd door Frans en Ernst keurig uitgevoerd en er werd een verslag opgemaakt. De kascommissie heeft geen tekortkomingen vastgesteld.
− Goedkeuring financiëel jaar door de vergadering. De voorzitter vraagt de vergadering
om aan de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering verleent Wybo unaniem
decharge en bedankt hem voor zijn keurig werk!
− Bepaling nieuwe kaskommissie. Frans Goddijn blijft een tweede jaar in zitten. Nieuw lid
is Michael Guravage.
− Budget 2007. Het budget over het verenigingsjaar wijkt niet af van de budgetten van
verleden jaren.
− Goedkeuring budget door de vergadering. De vergadering ging er dan ook niet verder op in
en keurde het budget goed. Het budget kan ingezien worden op het besloten gedeelte van
de NTG-website.
− Overzicht huidige projecten en financieel support. De NTG ondersteunt de volgende projecten:
− TEX Gyre: het fonts project
− LuaTEX: integratie van de scripttaal LUA in TEX.
− Mplib: Omzetten van METAPOST in een library.
6. Verkiezingen. Vanuit de leden zijn geen kandidaten voorgedragen voor de verkiezingen in het
bestuur.
− Karel Wesseling: is herkiesbaar en stelt zich voor een tweede periode ter beschikking.
De vergadering bevestigt unaniem, dat Karel nog een periode in het bestuur blijft. Gefeliciteerd en bedankt!
− Het bestuur heeft Frans Absil bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen en stelt
derhalve Frans als kandidaat voor.
Frans werd met 17 stemmen en een onthouding als gewoon lid in het bestuur opgenomen.
Gefeliciteerd!
Helaas kon Frans niet aanwezig zijn op de ledenvergadering in verband met zijn verplichtingen als hoogleraar aan de NLDA. - In plaats van zelf het woord te voeren, heeft de
secretaris van hem een welkomstwoord op schrift gevraagd:
„Beste vrienden van de NTG,
Het is pijnlijk, maar onvermijdelijk dat ik vandaag afwezig ben. Ik probeer redelijk consequent jullie bijeenkomsten bij te wonen, maar vandaag lukt dat niet vanwege onderwijsverplichtingen bij de Nederlandse Defensie Academie.
Ik weet dat jullie o.a. spreken over een vernieuwing in de samenstelling van het NTG
bestuur. Ik ben een tijdje geleden (in feite 1 jaar geleden, toen wij gezamenlijk een kort
weekend LaTexel beleefden) gepolst voor een positie in dat bestuur. Toen de druk dit
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voorjaar toenam, ben ik gezwicht. Dat klinkt wat negatief, maar heeft te maken met het
feit, dat ik een slecht idee heb van wat er dan van mij verwacht wordt. En ook mijn totale
werklast moet ik in de gaten houden.
Ik heb ja gezegd, omdat ik enerzijds enorm achter de missie van de NTG sta (het vechten
voor een positie voor computer typesetting, open software, en het streven naar het maken
van mooie lettertypes en documenten), en anderzijds de leden van de NTG als een deskundige, gezellige, gedreven en vriendelijke gemeenschap zie. Of ik het door jullie gestelde
vertrouwen kan waarmaken, zal de toekomst uitwijzen.
Ik blijf ook bij het aanbod om NTG bijeenkomsten bij ons (Nederlandse Defensie Academie, locaties Breda, Den Helder, Amsterdam, Den Haag) te organiseren, wanneer jullie
locatieproblemen hebben. Wij zijn redelijk flexibel qua lokalen en faciliteiten. Mochten er
vandaag F-16s over jullie hoofden scheren, beschouw het dan maar als een ceremoniële
bevestiging van mijn acceptatie van de positie in het bestuur. Mocht ik niet verkozen zijn,
zoek dan maar dekking.
Volgende keer hoop ik er weer bij te zijn. Een leuke dag toegewenst, en de hartelijke groeten
van
Frans Absil”
7. Rondvraag
Sebastian Fuchs meldt de vergadering dat de nieuwe woordenlijst door de TaalUnie is gecertificeerd. Dit betekent dat wij nu over een woordenlijst volgens de laatste spelling beschikken. Dit
is dus een „groene” lijst. – Met deze lijst kunnen nu de afbreek-patronen aangemaakt worden.
8. De voorzitter sluit de vergadering om 10:45.

2 Programma van de bijeenkomst
Fonts en talen
09:30
10:00
10:30
10:45
11:30
12:00
13:00
13:45
14:30
15:30
15:45
17:00

Ontvangst
Ledenvergadering met bestuursverkiezingen
Pauze
Jelle Huisman: Met TEX meertalig
Siep Kroonenberg: Lettertypen voor TEX: wat hebben we al in de
kast liggen?
Lunch
Rondleiding in de afdeling Paard
Sebastian Fuchs: Taal en TEX – waarvoor heeft TEX woordenlijsten nodig?
Arthur Reutenauer: An introduction to Open Type
Pauze
Hans Hagen en Taco Hoekwater: Implicaties van OTF voor een
TeX-systeem
Einde van de bijeenkomst

De bijeenkomst op de afdeling Paard was een succes. Dit is te danken aan de inspanningen van
Jules, die alles tot in de puntjes had geregeld en ook aan de lezingen, die door de verschillende
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sprekers zijn verzorgd. Dus bedankt allen, die een bijdrage hebben geleverd voor het welslagen
van de bijeenkomst.
Na afloop verzamelden zich 14 leden in het Restaurant De Colonie in Utrecht voor een gezellig
etentje.

Willi Egger
Secretaris NTG
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