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Lokatie:

Partycentrum Concordia, Koemarkt 45, 1441 DB Purmerend

1 Ledenvergadering

1. Opening van de vergadering om 10:15 door de voorzitter.
2. Mededelingen
− Notulen vorige vergadering werden door de vergadering goedgekeurd. Het verslag staat

op het besloten deel van ons web-site.
− Zoals gebruikelijk werd een aanwezigenlijst ingevuld. Er waren 15 leden bij de vergade-

ring aanwezig.
Hans Hagen, Taco Hoekwater, Wybo Dekker, Frans Absil, Willi Egger, Frans Goddijn,
Hans van der Meer, Christiaan Pels Rijcken, Johannes de Moor, Marjo Korpel, Siep
Kroonenberg, Ernst v.d. Storm, Wisse v.d. Guchte, Bas Dekker, Robert Blackstone.
Ivo Geradts kwam na de vergadering naar de bijeenkomst .

− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:

Jules v. Weerden, Philippe Vanoverbeke, Jos Winnink, Piet v. Oostrum, Michael Gurava-
ge, Lucien Lemmens, Roland Smith, Karel Wesseling, Ad van der Kam, Ferdy Hanssen,
Niels CCM Moes.

− Ingekomen stukken
− Er is een editie van ArsTEXnica van de Italiaanse LUG binnen gekomen.
− Er is een editie van Zpravodaj van CSTUG, Tsjechië binnen gekomen.

− Mededelingen
− MAPS36 heeft langer op zich laten wachten dan gepland. Begin juni kon een mooie

editie met kleur naar de leden verstuurd worden.
− TEX-live komt alleen op DVD uit. De freeze hiervoor wordt verwacht voor de TUG

die in augustus plaats vindt.
Positief is, dat voorts veel Linux-distributies TEXvan de TEX-live mee krijgen.

− De aankondiging van de EuroTEX is opgenomen in de TEX-kalender.
3. Het financiële verenigingsjaar
− Jaarverslag 2007 staat op het besloten deel van ons website ter inzage.
− De Kascontrole werd door Frans en Michael keurig uitgevoerd. De kascommissie heeft

geen tekortkomingen vastgesteld. – Helaas was aanvankelijk geen geprinte versie van het
verslag op de vergadering aanwezig.

− Goedkeuring financieel 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 werk! De
goedkeuring door de vergadering geschiedde onder voorwaarde, dat het verslag van de
kascommissie alsnog op papier kwam. Bas Dekker heeft dit verslag gedurende de lunch
op kantoor uitgeprint en aan de secretaris overhandigd.

− Vaststellen nieuwe kaskommissie
Michael blijft een tweede jaar. Nieuw lid is Christiaan Pels Rijken.

− Begroting 2007
De begroting over het verenigingsjaar wijkt niet af van die van de laatste jaren.
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− Goedkeuring begroting door de vergadering
De vergadering ging er dan ook niet verder op in en keurde de begroting goed. Deze
kan worden ingezien op het besloten gedeelte van de NTG-website.

− Overzicht huidige projecten en financieel support
De NTG ondersteunt de volgende projecten:
− 2008/2009 loopt het Math-TEX Gyre fonts project.
− Mplib-project is een heel eind gevorderd. Een beta-versie draait binnen LuaTEX.

4. Verkiezingen
Vanuit de leden zijn geen kandidaten voorgedragen voor de verkiezing van een nieuwe
voorzitter. Hans heeft er 12 jaren opzitten en treedt af als voorzitter. Wij danken Hans voor
zijn inzet und we bieden hem drie kado’s aan. Het eerste is een Atlas opgemaakt door de
Geofictie-genootschap en de tweede met een zware symboolgehalte een navigatie-systeem.
Frans Goddijn heeft voor Hans bij de Hema een prachtig fotoboek laten maken met allerlei
foto’s die op NTG bijeenkomsten door Frans zijn genomen.
Taco Hoekwater heeft zich voor een jaar ter beschikking gesteld als nieuwe voorzitter. Hij
werd zonder tegenstemmen benoemd. Taco gefeliciteerd!

5. Rondvraag
− Frans Absil meldt, dat er via Google een interne mail gevonden wordt met betrekking

tot EuroTEX2009. De vraag is, of de EuroTEX-mailing list wel besloten is. – Willi gaat
dit uitzoeken.

− Willi vraagt hoe het ervoor stond met de afbreek-patronen gebaseerd op de nieuwe woor-
denlijst. – Er zijn nog geen nieuwe afbreek-patronen. Op basis van de huidige woorden-
database is dit nogal moeilijk, omdat de database veel vreemdtalige termen bevat. – Wel
is er een project gaande, dat tot doel heeft de afbreek-patronen te uniformeren: utf8.

− Bas biedt twee LATEXboeken aan.
6. Sluiting van de vergadering om 11:30 door de secretaris.

2 Programma van de bijeenkomst

09:30 Ontvangst
10:15 Ledenvergadering
11:30 Pauze
11:45 Taco Hoekwater: MP-lib: het project, de library en de toekomst
12:30 Lunch
13:15 Siep Kroonenberg: de nieuwe TEX-live installer
13:45 Hans Hagen: Actuele stand van ontwikkeling op LuaTEX
14:30 Frans Goddijn: zelf een boek uitgeven
15:00 Pauze
15:15 Willi Egger: Brieven schrijven in internationale context
16:00 Einde van de bijeenkomst

We willen hier Bas Dekker bedanken voor de keurige organisatie van deze bijeenkomst in
Purmerend.

Na afloop was er gelegenheid voor gezellig napraten en een smakelijk etentje in het partycentrum.

Willi Egger

Secretaris NTG


