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Lokatie:

Koffiekamer van de Evangelisch-Lutherse gemeente Dordrecht, Trinitatiskapel, Vriesestraat
20-22, Dordrecht.

1 Ledenvergadering

1. Opening van de vergadering om 10:30 door de voorzitter.
2. Mededelingen
− Notulen vorige vergadering werden door de vergadering goedgekeurd. Het verslag staat op

het besloten deel van onze web-site.
− Zoals gebruikelijk werd een aanwezigenlijst ingevuld. Er waren 11 leden bij de vergadering

aanwezig.
Hans Hagen, Taco Hoekwater, Wybo Dekker, Willi Egger, Frans Goddijn, Siep Kroonen-
berg, Hans v.d. Meer, Wisse v.d. Guchte, Piet v. Oostrum, Erik Quaeghebeur, Michael
Guravage.
We mochten ook twee gasten begroeten: mevr. v.d. Meer en Sam Guravage

− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:

Ferdy Hanssen, Christiaan Pels Rijcken, Robert Blackstone, Jos Winnink, Lucien Lem-
mens, Wim W. Wilhelm, Ernst v.d. Storm, Frans Absil, Karel Wesseling, Ivo Geradts.

− Mededelingen
− MAPS37 komt per eind november.
− TEX-live DVD staat op punt van verschijning.
− De MAPS en de DVD worden in een envelop verstuurd.

3. EuroTEX2009
− EuroTEX heeft een eigen website: http://www.ntg.nl/EuroTeX2009.
− Het aanmeldingsformulier komt begin november beschikbaar.
− Het inschrijfgeld voor de hele conferentie zal ± 375 Euro bedragen.

4. Ledenvergadering 2009
− Volgens de statuten moeten we binnen 6 maanden na afsluiting van het verenigingsjaar

een ledenvergadering houden. Volgend jaar zullen we een ledenvergadering tijdig moeten
organiseren, omdat deze niet valt te combineren met de EuroTEX.

− In 2009 is onze penningmeester aftredend na 12 jaar bestuurslidmaatschap en gezien deze
maximale termijn is hij niet herkiesbaar. Ferdy Hanssen heeft een keer laten weten, dat hij
deze functie wilde overnemen. Ferdy zal tijdig nogmaals worden gepolst.

− Wybo heeft aangeboden, de ledenadministratie ook na zijn penningmeesterschap te blijven
doen.

5. Rondvraag
Ook deze bijeenkomst laat zien, dat het aantal leden, dat de moeite neemt om naar een bijeen-
komst te komen afneemt. Hans Hagen oppert het idee om eens via een enquête erachter zien
te komen, wat de leden nou eigenlijk willen en wat de beweeggronden zijn om bij een LUG te
horen. –We moeten dus eens de koppen bij elkaar steken en kijken hoe een dergelijke enquête
gemaakt kan worden.

6. Sluiting van de vergadering om 11:15 door de voorzitter.
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2 Programma van de bijeenkomst

10:00 Ontvangst
10:30 Ledenvergadering
11:00 Taco Hoekwater: Genereren van PDFs voor de Iliad e-book reader. of Een blik

op de (verre) toekomst: elektronisch papier
11:30 Siep Kroonenberg: Netwerkinstallatie Uni Groningen of Het gemeenschappelijk

gebruik
12:00 Lunch
13:00 Willi Egger: Postzendingen of Als je een brief geschreven hebt moet die nog

naar de bus . . .
13:30 Taco Hoekwater: TeXWorks, een crossplatform editing omgeving met previe-

wer, een door TUG gesponsored project uitgevoerd door Jonathan Kew; presen-
tatie van Jonathan Kew met demo door Taco

14:00 Hans Hagen: Luatex: wat doet lua daar eigenlijk? of Het belang van lua in de
opvolger van pdftex

15:00 Thee Pauze
15:30 Knutseluurtje
17:00 Einde van de bijeenkomst

We willen Taco Hoekwater bedanken voor de keurige organisatie van deze bijeenkomst in Dord-
recht.

Na afloop was er gelegenheid voor gezellig napraten en een smakelijk etentje in het centrum van
Dordrecht.

Willi Egger
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