51e NTG bijeenkomst

Secretaris NTG
Willi Egger

27-06-2013

Locatie: KMA, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda

1 Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering om 14:10 door de voorzitter.
2. Agenda huidige vergadering:
De agenda van de vergadering wordt zonder amendementen vastgesteld.
In het programma na de vergadering krijgen we een kort praatje over de standaard werkplek
aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
3. Mededelingen
− Zoals gebruikelijk wordt een aanwezigen lijst ingevuld. Er zijn 14 leden aanwezig: Christiaan Pels Rijcken, Ferdy Hanssen, Frans Absil, Frans Goddijn, Hans Hagen, Hans v.d. Meer,
Ivo Geradts, Kai Eigner, Michael Guravage, Robbert Schwippert, Siep Kroonenberg, Taco
Hoekwater, Willi Egger en Wybo Dekker.
− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen: Ad v.d. Kam, Hans Pleijsier, Kees v.d.
Laan, Lucien Lemmens.
.
4. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken
Geregeld komt „Die TEXnische Kommödie” binnen. Die gaat per ommegaande naar Taco
Hoekwater.
Per post zijn geen stukken binnen gekomen. Toch heeft Kees van der Laan als reactie op het 25
jarig bestaan van de NTG een lange mail geschreven. Op het onderwerp jubileum wordt in de
rondvraag nogmaals in gegaan. In verband met de door Hans Hagen geschreven brief die bij
de uitnodiging verstuurd werd, kwam een langere e-mail van Ad v.d. Kam.
6. Mededelingen
− TEXlife 2013: De DVD is in productie gegaan. We verwachten de uitlevering gedurende
de zomer.
7. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Dit verslag is geplaatst op het besloten
deel van de NTG-website.
8. Het ﬁnanciële verenigingsjaar
− Jaarverslag 2012
Het jaarverslag 2012 staat op het besloten deel van onze website ter inzage. Ferdy heeft
een perfecte verslaglegging gemaakt.
Te melden is, dat we geld over hebben gehouden doordat er geen MAPS voor het najaar
2012 geproduceerd is.
De bijdrage van 200 Euro door de NTG aan het SWIG-lib project (Luigi Scarso) is geboekt
op het jaar 2012.
Erg positief is, dat we over de EuroTEX 2012 slechts een miniem negatief saldo hebben.
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Het ledenbestand is in 2012 weer een klein beetje geslonken. De trend van afnemende leden
aantallen zal zich ook in het nieuwe jaar voortzetten.
− Kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door Robbert Schwippert en Siep Kroonenberg. Ze melden dat
de controle geen onrechtmatigheden in de boekhouding van de penningmeester laat zien.
Het verslag van de kascommissie is tijdens de vergadering aan de secretaris overhandigd.
− Goedkeuring ﬁnancieel jaar door de vergadering
De vergadering keurt het ﬁnancieel verslag van Ferdy unaniem goed en verleent hem hiervoor decharge. Ferdy wordt bedankt voor zijn gedegen werk.
− Vaststellen nieuwe kascommissie
Robbert Schwippert treedt af. Robbert bedankt. Siep Kroonenberg blijft nog een jaar aan.
Nieuw in de kascommissie komt Ivo Geradts.
− Begroting 2013
Ferdy heeft de nieuwe begroting op basis van de voorgaande jaren opgemaakt.
− Goedkeuring begroting door de vergadering
De vergadering keurt de begroting goed. Deze kan worden ingezien op het besloten gedeelte van de website van de NTG.
− Overzicht over de lopende projecten
Het MathGyre-project loopt nog door. Het laatste TEXgyre font wordt in het najaar verwacht. Inmiddels is de bijdrage in het project door de NTG overgemaakt naar de Poolse
ontwikkelaars.
Het project SWIG-lib, dat door Luigi en Hans getrokken wordt loopt. Eerste resultaten zijn
gepresenteerd tijdens de Euro-BachoTEX.
Als de math-fonts van het TEXgyre project af zijn, wil men de bestaande fonts uitbreiden
met vette varianten en symbolen. Project-voorstel komt nog.
Een mogelijk nieuw project zou kunnen zijn om voor de DejaVue fonts een math font te
maken. Het is wachten op een project-aanvraag.
Er komt ook een nieuw METAPOST project. Het gaat om het inbouwen van ‚envelop-tracing’. Op dit moment lopen besprekingen met Karl Berry.
9. Vekiezingen
Zoals aangekondigd bij de uitnodiging voor deze 51e bijeenkomst zijn verkiezingen voor de
volgende bestuursleden nodig:
Frans Absil
Frans Goddijn
Hans Hagen
Er zijn uit de leden geen voorstellen voor vervanging van de zittende bestuursleden gekomen.
Omdat alle drie zittende bestuursleden bereid zijn opnieuw in het bestuur zitting te nemen
worden ze bij acclamatie herverkozen.
10. Web-site
De web-site is niet up-to-date
− Waar gaat de webmaster adres heen? Is dat nog steeds Erik Frambach?
− Het webmaster adres wordt omgezet naar Wybo Dekker en Wybo fungeert voorts als webmaster.
− Voor het beter up-to-date houden van de web-site zal Hans v.d. Meer een oogje in het zeil
houden.
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− Het is zaak, dat de secretaris en de penningmeester informatie naar de webmaster sturen,
zodat in toekomst de website weer beter up-to-date is.
11. MAPS
− MAPS 44: Deze MAPS is in de maak. De verwachting is, dat die over ca 3 weken naar de
drukker kan. Helaas is het omzetten van bestanden in Blue-TEX zeer bewerkelijk.
− MAPS 45: In deze uitgave verschijnen de Proceedings van de EuroTEX 2012 in samenwerking met Dante. De doelstelling is, dat de MAPS 45 voor eind september klaar is.
In de pipeline zitten dan maar drie artikelen over editoren. Het ziet erna uit, dat we geen MAPS
met de bespreking van editors van de grond krijgen, ondanks herhaalde oproepen. Deze drie
artikelen kunnen door naar MAPS 46.
Hoofdredacteurschap
Taco heeft jaren lang het hoofdredacteurschap getrokken. Door veranderde werkomstandigheden is het hem niet meer mogelijk de gemoeide tijd in het maken van de MAPS te kunnen
steken. Hij wil de MAPS 44 en 45 nog maken, echter dan treedt hij als hoofdredacteur af.
De vraag wie het hoofdredacteurschap zou willen overnemen maakt een uitgebreide discussie
los.
− Wybo Dekker: Is het niet aan de tijd om naar een Europees tijdschrift over te gaan?
− Hans Hagen: Overgaan naar een Europees tijdschrift is nog te vroeg. Te veel nationale
situaties zijn nog sterk aanwezig: taal (Duits, Pools etc), formaten (TEXnische Kommödie,
MAPS etc).
− Frans Goddijn: Een idee zou kunnen zijn, dat we per jaar een keer een MAPS/Proceedings
produceren plus een keer een tekst-gebaseerd iets.
− Hans Hagen: Volgens Hans zou een MAPS en een Proceedings een oplossing kunnen zijn.
− Taco Hoekwater: De EuroTEX2014 zou een kans kunnen zijn om dit onderwerp door het
bijeenroepen van de verschillende besturen te bediscussiëren als aanloop tot een mogelijk
Europees TEX-blad.
We hebben Michael Guravage bereid gevonden om het hoofdredacteurschap op zich te nemen.
Siep heeft aangeboden om technische ondersteuning te bieden. Beiden bedankt!
12. Rondvraag
Willi: Er was discussie over het jubileum van de NTG. De telling van de bijeenkomsten loopt
niet gelijk met de jaren van bestaan. Volgens de statuten is de NTG opgericht op 14-11-1989.
Dit jaar is dus geen jubileum maar wel in 2014. Het lijkt zinvol om hiervoor iets te maken.
Uit de bijdragen van verschillende aanwezigen lijkt het maken van een boekje aantrekkelijk.
Het zou kunnen als een evolutie van de TEX omgeving, METAPOST. Een serie van artikelen
op jaarbasis…. – Het bestuur zal hierover de koppen bij elkaar steken en zien wat er mogelijk
is.
Ivo: hoe staat het ervoor met LuaTEX? Het is zo, dat Taco op dit moment erg weinig tijd heeft
en er zijn weinig mensen die wat willen/kunnen doen. Nu wordt e.e.a. gedaan door Luigi en
Hans. Ideeën en code liggen er al voor het aanpassen van het backend. – Gezien de situatie
is het rustig afwachten. De andere kant is, dat LuaTEX redelijk stabiel is en de life-cycle van
TEXprogrammatuur was en is een lange.
Christiaan: Het hergebruik van MikTEX bestanden onder Linux gaat niet even soepel. De
aanwezigen waarschuwen, dat met Linux tegenwoordig oude binaries geleverd worden, zodat
er problemen kunnen ontstaan.
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13. Sluiting van de vargadering
De voorzitter sluit de vergadering om 15:20 uur.

2 Programma na de ledenvergadering
Het daadwerkelijke programma wijkt af van het per e-mail verstuurde programma. Ten eerste
maakte Frans Absil het mogelijk om een kijkje te nemen in de bibliotheek van de KMA en ten
tweede meldde Siep Kroonenberg op de vooravond van de bijeenkomst, dat ze iets kon vertellen
van de nieuwe standaard werkplek bij de RUG.
11:00
12:00
13:15
15:30
15:50
16:10
16:40

Ontvangst
Lunch in de kantine
Bezoek aan de bibliotheek van de KMA
Hans v.d. Meer: A bit of HTML and bit of ConTEXt
Siep Kroonenberg: Over de nieuwe standaard werkplek bij de RUG
Hans Hagen: Does TEX have a future?
Einde van de bijeenkomst, borrel

Wij danken Frans Absil voor het opnieuw regelen van een vergaderzaal binnen de faciliteiten van
de KMA in Breda (Duiven toren) en voor het mogen gebruiken van een borrel in de Granaat toren
en het mogen eten in de kantine.
Een speciale dank aan Frans is ook op zijn plaats, door dat hij heeft geregeld, dat we in de bibliotheek van de KMA een rondleiding kregen en een paar prachtige oude boeken onder ogen kregen
onder andere een Blauw-atlas…

Willi Egger
Secretaris NTG
Opgemaakt op 8 juli 2013
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