
43ste NTG bijeenkomst

Secretaris NTG
Willi Egger

20-05-2009



1

Lokatie:

Café „binnen”, Haven 21a, Breda

1 Ledenvergadering

1. Opening van de vergadering om 13:45 door de voorzitter.
2. Mededelingen
− De notulen van de vorige vergadering werden door de vergadering goedgekeurd. Het ver-

slag staat op het besloten deel van onze web-site.
− Het jaarverslag van de secretaris werd eveneens goedgekeurd. Ook dit verslag is geplaatst

op het besloten deel van de NTG-web-site.
− Zoals gebruikelijk werd een aanwezigenlijst ingevuld. Er waren 8 leden bij de vergadering

aanwezig.
Hans Hagen, Taco Hoekwater, Wybo Dekker, Willi Egger, Frans Absil, Frans Goddijn, Siep
Kroonenberg en Ferdy Hanssen.

− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:
Jos Winnink, Jelle Huisman, Christiaan Pels Rijcken, Dennis Dok, Philippe Vanoverbe-
ke, Ernst v.d. Storm, Piet v. Oostrum, Wim W. Wilhelm, Erik Ulijn, Ivo Geradts, Lucien
Lemmens, Bas Dekker.

− Ingekomen stukken
Op 19 mei is een project aanvraag ingediend door Taco Hoekwater en Hans Hagen. Zie
hiervoor onder 4.

− Mededelingen
− MAPS38 is gepland om tegen eind juni bij de leden op de mat te vallen.

Het versturen van de MAPS is steeds kostbaarder. Op dit moment krijgen LUGs de
MAPS, behalve als ze niet hebben gereageerd bij de oproep ca 1 jaar geleden. Ech-
ter is het toesturen van de MAPS bedoeld voor LUGs met een eigen blad, zodat men
makkelijker artikelen kan uitwisselen. - De lijst van de LUGs wordt nu tegen het licht
gehouden en de MAPS gaan voortaan uitsluitend naar redacties van LUGs die zelf ook
een blad publiceren.

− De MAPS van het najaar zal uitkomen in de vorm van de EuroTeX proceedings, die
naar verwachting in een flinke oplage gedrukt zal worden.

− De NTG-server Ronja zal worden vervangen door een nieuw apparaat. De bedoeling
is, dat Ronja zolang als die het doet zal blijven draaien voor het taal-project. Met Jules
van Weerden zou besproken moeten worden, of we over gaan op een rack-type server
of weer een losse PC. Op de begroting 2010 wordt een bedrag van 1000 ¤ hiervoor
gereserveerd.

3. Het financiële verenigingsjaar
− Jaarverslag 2008 staat op het besloten deel van ons website ter inzage. Wybo heeft voor

eenieder een uitdraai gereed. De verslaglegging is perfect en Wybo kan bij alle vragen een
tevredenstellend antwoord geven.

− De Kascontrole had door Michael Guravage en Christiaan Pels Rijcken uitgevoerd moeten
worden. Dit is echter niet gebeurd.
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De vergadering stelt ter plekke een nieuwe kas-commissie in. Ze bestaat uit Siep Kroonen-
berg en Frans Goddijn. De twee zullen de kascontrole als nog uitvoeren en daarvan verslag
doen aan de secretaris.

− Goedkeuring financieel jaar door de vergadering
De voorzitter vraagt de vergadering om aan de penningmeester decharge te verlenen onder
voorwaarde, dat het verslag van de kascommissie alsnog op papier komt.

− Vaststellen nieuwe kaskommissie
Siep Kroonenberg en Frans Goddijn stellen zich ter beschikking, om de boekhouding van
2008 alsnog te controleren. Frans Goddijn blijft aan en Wybo Dekker komt er dan bij voor
het verenigingsjaar 2009.

− Begroting 2009
De begroting over het verenigingsjaar wijkt niet af van die van de laatste jaren.

− Goedkeuring begroting door de vergadering
De vergadering keurde de begroting goed. Deze kan worden ingezien op het besloten ge-
deelte van de NTG-web-site.

− Overzicht huidige projecten en financieel support
De NTG ondersteunt de volgende projecten:
− 2008/2009 loopt het Math-TEX Gyre fonts project.

Dit project heeft vertraging opgelopen doordat er verschillende vraagstukken omtrent
de eigendomsrechten van de URW type 1 fonts eerst uit de wereld geholpen moesten
worden. De toegezegde ondersteuning door de NTG is over het afgelopen jaar niet ge-
bruikt. De verwachting is, dat dit jaar wel betalingen gaan plaats vinden. Het toegezegde
bedrag is 2× 2000 ¤.

− Mplib-project is ondertussen afgerond.
4. Nieuw project voorstel: METAPOST V2.0

Door Hans Hagen en Taco Hoekwater is een nieuw project voorstel ingediend voor META

POST. Het gaat met name om het vervangen van de interne calculatie mechanismen, het ver-
wijderen van de laatste stukken van statische geheugen allocatie en enkele zinvolle uitbreidin-
gen. Een deel van het benodigde geld is al door andere LUGs toegezegd. Het bestuur van de
NTG is van mening, dat dit project onze ondersteuning verdient. Om achteraf discussies te
voorkomen, zal dit project aan de leden bekendgemaakt worden en kunnen zij hierop reageren
en eventueel tegenvoorstellen doen. Het bedrag, dat voor rekening van de NTG komt zal tussen
2000 en 4000 ¤zijn.

5. Verkiezingen
Wybo Dekker heeft 12 jaar als penningmeester gefungeerd en we mogen wel benadrukken met
succes! Wij danken Wybo hartelijk voor zijn inzet en het keurige beheren van de verenigings-
kas. We bieden Wybo een tafelklokje van het type Zwitserse stationsklok aan ter herinnering
aan zijn tijd in het bestuur van de NTG.

Vanuit de leden zijn geen kandidaten voor de functie penningmeester voorgedragen. Wel heeft
het bestuur Ferdy Hanssen bereid gevonden, de taken van Wybo over te nemen. Ferdy werd
unaniem gekozen voor deze functie. Wij heten Ferdy welkom in het bestuur en hebben het ver-
trouwen, dat hij een waardige opvolger is. Ferdy heeft reeds ervaring met verenigningskassen.

Willi Egger is toe aan een herverkiezing. De vergadering bevestigd hem in zijn functie als
secretaris.
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6. EuroTEX2009
− De voorbereidingen voor de EuroTEX lopen goed. Het organisatie-team ligt met de voor-

bereidingen op schema.
− De aanmeldingen komen nu uit op 45. Dit betekent, dat het financiële plaatje sluitend is.
− Het laatste inschrijfdatum is vastgesteld voor 1. juli 2009.
− Het conferentie-uitje en het diner zijn bijna geregeld.
− Het programma neemt gestalte aan en loopt langzaam vol.
− Internet aansluiting op de locatie: de kamers hebben wel internet aansluiting. Voor de con-

ferentie komt er alleen in de werk-kamer voor het organisatie-team/secretariaat een aan-
sluiting.

− Voor de tutorials is een netwerk handig. I.v.m. restricties t.a.v. zendapparatuur binnen de
faciliteiten zal dit naar waarschijnlijkheid een bedraad netwerk worden.

− Tot nog toe zijn er geen belangstellenden van de militaire kant geweest. Het is duidelijk, dat
militairen, die graag een of ander stuk van de conferentie willen bijwonen te allen tijden
welkom zijn.

7. Rondvraag
De rondvraag werd niet benut.

8. Sluiting van de vergadering om 15:40 door de voorzitter.

2 Programma van de bijeenkomst

Na de vergadering werd een bezoek gebracht aan het Graphic Design Museum aan de Bosch-
straat 22, Breda. Daar was een tentoonstelling ingericht over de typograaf Jan Tschichold.

We willen Taco Hoekwater bedanken voor de keurige organisatie van deze bijeenkomst in Breda.

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

Willi Egger

Secretaris NTG
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