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Willi Egger

27-10-2010

Lokatie:
KMA-Breda, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda

1 Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering om 11:00 door de voorzitter.
2. Agenda huidige vergadering
De agenda wordt zonder amendementen vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
Willi meldt, dat er een nummeringsfout zit in de notulen van de vorige vergadering. Dit kwam
doordat hij de EuroTEX was vergeten als een bijeenkomst te tellen. Deze fout wordt hersteld en
de reeds op de web-site aanwezige versie vervangen door een aangepaste. De notulen van de
vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd.
4. Mededelingen
− Zoals gebruikelijk wordt een aanwezigen-lijst ingevuld. Er zijn 11 leden en drie gasten
aanwezig.
Ferdy Hanssen, Frans Absil, Frans Goddijn, Hans Hagen, Hans van der Meer, Ivo Geradts,
Michael Guravage, Roland Smith, Taco Hoekwater, Willi Egger en Wybo Dekker.
De gasten zijn Arthur Reutenauer, John Haltiwanger en Kai Eigner.
− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen:

−

−

−

−

Jos Winnink, Jules v. Weerden, Kees v.d. Laan, Lucien Lemmens, Philippe Vanoverbeke,
Piet v. Oostrum, Siep Kroonenberg.
Ingekomen stukken
Er zijn weer uitgaven van Zpravodaj 1-2 en 3 2010 van CSTUG Tsjechië binnen gekomen.
De tijdschriften worden tijdens de vergadering gecirculeerd.
Mededelingen
− MAPS41 wordt medio december a.s. verwacht.
− De TEXlive DVDs liggen bij Lehmans. De verzending zal zo spoedig mogelijk na ontvangst uit Duitsland worden verstuurd.
− TEX-nl
Zoals gemeld gaat de mailinglijst TEX-nl uit de lucht bij surfnet.nl. Jules heeft op 25
Oktober bericht, dat hij in week 43 de voorbereidingen voor de verhuizing naar de
ntg-lijsten wil doen. Jules zal alle ingeschreven gebruikers en bloc over zetten, zodat er
van de individuele gebruikers geen aktie nodig is.
Rondvraag
Hans v.d. Meer meldt, dat hij het besloten gedeelte van de NTG-site niet binnen kan. Ferdy
zal samen met Hans kijken waarom hij bijv. ook de reminder door Mailman niet ontvangt.
Sluiting van de vergadering om 11.30 door de voorzitter.

Na de sluiting van de vergadering komt weer eens een levendige discussie op gang omtrent het
gestaag afnemend aantal leden. Algemeen wordt TEX nog wel vaak gebruikt op universiteiten.
Het doel van de ledenwerving zouden de studieverenigingen moeten zijn. Bij de studieverenigingen met een publicatie-blad, zouden we een artikel kunnen plaatsten. – Er zijn vervolgens
enkele acties te ondernemen:
1

1

Voorbereiden van informatie speciaal voor studenten omtrent TEXgebruik
en de mogelijke lidmaatschap bij de NTG
2 Voorbereiden van een artikel, dat in de publicatie-bladen geplaatst kan
worden.
3 Uitzoeken van mogelijke aanspreekpersonen binnen de Universiteiten
Universiteit Delft
Universiteit Utrecht
Universiteit Amsterdam

Hans Hagen
Frans Absil
Ivo Geradts
Hans v.d. Meer

2 Programma na de ledenvergadering
Anders dan in de mails aangekondigd, beginnen we verlaat, pas om 11 uur i.p.v. 10 uur. Het
bereiken van de lokatie bleek niet in alle gevallen even soepel te zijn verlopen.
11:00
11:30

Ledenvergadering
Taco Hoekwater: Luatex in TEXlive 2010
Taco Hoekwater: TEXlive 2010 / tlcontrib
Frans Goddijn, Willi Egger: Productie EuroTEX-boekje
Hans Hagen: Tagged PDF (requirement for archival pdf)

13:00

lunch

14:00

Hans Hagen: Context Lua Documents (cld)
John Haltiwanger: Typesetting poetry (ConTeXt)

15:30

thee

16:00

Artur Reutenauer: TEX running on an iPad
Willi Egger: PocketMods
afsluiting

17:00

Na afsluiting nemen in de bar een apéro en gaan hierna in de kantine genieten van een ﬁjne
warme maaltijd.
We willen Frans Absil bedanken voor het regelen van de faciliteiten binnen de KMA, waardoor
we niet alleen mochten beschikken over een ruime vergaderzaal maar ook gebruik mochten
maken van de faciliteiten voor het lijfelijke welzijn.
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