52e NTG bijeenkomst

Secretaris NTG
Willi Egger

10-06-2014

Locatie: “Trakteren", Jan Pieter Heijestraat 119A, 1054 MD Amsterdam

1 Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering om 12:30 door de voorzitter.
2. Agenda huidige vergadering:
− Verkiezing nieuwe voorzitter
− Verkiezing nieuw lid kascommissie
Deze onderwerpen zijn conform de statuten wel aangekondigd maar per abuis niet op de uitgereikte agenda geplaatst. Met deze aanvullingen wordt de agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
TEXlive is in de notulen verkeerd gespeld.
De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd. De notulen
staan op het besloten gedeelte van de website.
4. Algemeen
− Zoals gebruikelijk wordt een presentielijst ingevuld. Er zijn 11 leden aanwezig: Ferdy Hanssen, Frans Absil, Frans Goddijn, Hans Hagen, Hans v.d. Meer, Jules van Weerden, Michael
Guravage, Roelof Langman, Siep Kroonenberg, Sietse Brouwer, Taco Hoekwater en Willi
Egger.
− Er zijn ook enkele afmeldingen binnengekomen: Ad v.d. Kam, Kees v.d. Laan, Jaap v.d.
Veen, Jos Winnink, Piet van Oostrum, Robbert Schwippert en Wybo Dekker.
5. Ingekomen stukken
Geregeld komt „Die TEXnische Kommödie” binnen. Die gaat per ommegaande naar Taco
Hoekwater.
Er is een exemplaar van de Cahiers Gutenberg en een uitgave van Zpravodaj binnen gekomen.
De twee uitgaven liggen tijdens de vergadering ter inzage op tafel.
6. Mededelingen
− Website: Hans van der Meer heeft naar de website gekeken en geeft een paar adviezen:
− De website is vrijwel statisch, hierin zou verandering moeten komen.
− De voorpagina zou actuele informatie kunnen bevatten zoals evenementen, bijeenkomsten
− De voorpagina zou vereenvoudigd kunnen worden d.w.z. beperken tot de hoofdzaken.
− Het onderhoud kan het beste door een iemand gedaan worden met de opdracht, daar
maandelijks iets mee te doen: andere LUG-sites bekijken en nieuws in onze website
opnemen.
− Hans gaat een checklist samenstellen voor onderwerpen die verbeterd/geregeld moeten
worden (onderhoud/nieuws etc.).
− De voorbereidingen voor TEXlive zijn ver gevorderd. Ook dit jaar worden de DVD’s in
Duitsland geperst. De verwachting is, dat de DVD’s in juli geleverd worden.
7. Jaarverslag van de secretaris
In paragraaf 4.2 ontbreekt een spatie in …LuaTEX gaat. …
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Dit verslag is geplaatst op het besloten
deel van de NTG-website.
8. Het ﬁnanciële verenigingsjaar
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− Jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 staat op het besloten deel van onze website ter inzage. Ferdy heeft
een perfecte verslaglegging gemaakt en hij kan alle vragen gedegen beantwoorden.
Te melden is, dat we geld over hebben gehouden doordat er geen MAPS voor het najaar
2013 geproduceerd is. Wel is er een reservering gemaakt voor de aanschaf van de TEX by
Topic boeken van Victor Eijkhout, die in het voorjaar 2014 zijn gekocht voor alle leden.
De bijdrage van 2000 Euro door de NTG aan het SWIG-lib project (Luigi Scarso) is inmiddels uitbetaald.
Het ledenbestand is in 2013 weer een beetje geslonken. Doordat Ferdy dit jaar vroeger met
het verzenden van de facturen was en er meer druk op de betaling heeft uitgeoefend, zijn er
nog maar 4 leden, die de contributie nog niet voldaan hebben. Dit zou kunnen betekenen,
dat in 2014 het aantal leden constant zal blijven.
Sietse zal eens met een statistisch oog naar het ledenverloop kijken. Op zich is een afname te
verklaren door uitstroom van oudere leden en zou de toestroom ideaal gezien gelijk moeten
worden aan de uitstroom.
− Kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door Siep Kroonenberg en Ivo Geradts. 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
Siep Kroonenberg treedt af en wordt bedankt voor haar inzet.
Ivo Geradts blijft nog een jaar aan.
Nieuw in de kascommissie komt Jules van Weerden.
− Begroting 2014
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.
9. Vekiezingen
Zoals aangekondigd bij de uitnodiging voor deze 52e bijeenkomst zijn geen herverkiezingen
nodig. Taco Hoekwater heeft echter te kennen gegeven, dat hij zijn voorzitterschap neer wil
leggen. Hans Hagen is bereid gevonden het voorzitterschap weer op zich te nemen. Hij wordt
bij acclamatie gekozen.
Taco trekt zich (voorlopig) terug uit het bestuur. – Wat even mis ging, is, dat wij hem voor zijn
activiteiten en inspanningen niet correct bedankt hebben. Dit moet tijdens de najaarsbijeenkomst ingehaald worden!
Sietse Brouwer wil graag lid worden en meteen zitting in het bestuur nemen. Na wat discussie
over het aantal bestuursleden en het polsen van de aanwezigen voor deelname wordt besloten
Sietse te verkiezen als aanvulling (gewoon lid). Hij heeft interesse voor het overnemen van het
secretariaat en kan zo een jaar meedraaien.
10. Overzicht over de lopende projecten
De afgesproken activiteiten van het MathGyre-project zijn inmiddels afgesloten.
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Door Hans Hagen worden de ideeën voor een uitbreiding van het project uitgelegd:
− aan alle bestaande fonts symbolen toevoegen
− bold math fonts maken
− aan DejaVu fonts math toevoegen
− een monospaced math-font maken (DejaVu)
De verwachting is dat dit project ca 40.000 Euro zal kosten. Dit zou betekenen, dat de NTG
met ca 6.000 Euro hieraan gaat bijdragen. Als dit geld over meerdere jaren betaald kan worden,
dan is het mogelijk (gezien de ﬁnanciële situatie) dit geld van de lopende rekening te betalen,
zonder dat wij op het vermogen moeten interen.
Een ander aspect is, dat een contract voor het onderhoud op de bestaande TEXgyre fonts opgesteld moet worden. Dat contract zal een looptijd van 10 jaar krijgen.
Het project SWIG-lib, dat door Luigi en Hans getrokken wordt, loopt nog door.
Het MetaPost project is afgesloten. Taco heeft het roer overgedragen aan Luigi Scarso, die
voortaan het onderhoud gaat doen.
11. MAPS
Michael als hoofdredacteur geeft aan, dat er amper kopij ligt voor het maken van de MAPS 46.
Zoals andere LUGs artikelen uit de MAPS overnemen, zouden we ook bij hen kunnen buurten
en artikelen in de MAPS kunnen overnemen. Suggestie is dan ook, dat Michael gaat kijken of
we artikelen kunnen vinden, die bij andere LUGs gepubliceerd zijn (bijv. TUG boat, interview
met Bigelow and Holmes, TEXnische Komödie). – Van de najaarsbijeenkomst met presentaties
kunnen eveneens artikelen gevraagd worden.
De doelstelling is, dat MAPS 46 tegen eind 2014 gereed komt.
12. Losse publicaties
Siep heeft een inleiding voor LATEX voor de Rijksuniversiteit Groningen geschreven. Dit zou
wel eens tot een publicatie (boekje) opgemaakt kunnen worden om aan de leden te verstrekken
en ter beschikking te houden voor geïnteresseerden.
13. Rondvraag
Willi: Zoals reeds in het jaarverslag van Ferdy aangegeven, lopen in de laatste tijd de kosten
voor het verzenden van publicaties met name naar het buitenland de spuigaten uit. Een optie zou
kunnen zijn, om aan buitenlands afnemers alleen nog een elektronische versie ter beschikking
te stellen. De vergadering voelt er hier niets voor. Wel gaat Taco kijken of het versturen van de
buitenlandse post vanuit België goedkoper is.
Ferdy: Er zijn foldertjes van twee zoo-parcs ontvangen. De zoo’s zijn „dierenpark Wissel,
Epen” en „dierenpark Overloon”. Het aanbod is, dat ons vereniging kaartjes met gereduceerd
tarief zou kunnen bestellen. Aanwezigen wordt gevraag deze bestellingen bij Ferdy door te
geven.
14. Sluiting van de vargadering
De voorzitter sluit de vergadering om 13:50 uur.
We danken Frans Goddijn voor het vinden en reserveren van de tafel in „Trakteren”, waar we
uitstekende koﬃe mochten genieten, chocolade cake mochten proeven en enkele lekkere toastjes
mochten verorberen.
Willi Egger
Secretaris NTG
Opgemaakt op 10-06-2014
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Checklijst voor de ntg-website van Hans v.d. Meer
Verkregen per e-mail op 11-06-2014.
Aanbeveling voor vitaliseren van de NTG-site
Uitgangspunt: zo weinig mogelijk onderhoudswerk en toch een actieve indruk maken.
Alle nieuwsitems komen op de hoofdpagina www.ntg.nl, zodat bezoekers niet behoeven door te
klikken om de nieuwsberichten te zien.
De tekst "De NTG" kan iets compacter. De eerste alinea is goed en omschrijft duidelijk scope en
doelstelling. De tweede alinea over de oprichtingsdatum is weinig interessant en dat de vereniging
activiteiten ontplooit mag men hopen maar is verder een open deur. De derde en vierde alinea kunnen ook weg, als er bijeenkomsten komen worden die in de event-lijst opgenomen (zie hieronder).
De zin over de andere TeX gebruikersgroepen kan worden toegevoegd aan de eerste alinea.
De passage over lid worden moet zeker niet weg, maar de laatste zin met die "notedop" (is het
tegenwoordig niet "notendop"?) is overbodig. De link naar de folder kan worden opgenomen in de
eerste alinea in de tekst "Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep (NTG)".
De passage over Afmelding is weinig motiverend in een introductietekst. Ik zou er voor kiezen om
in de navigatiekolom links een item met link daarvoor op te nemen. Idem voor het wijzigen van
gegevens.
Behoud enkele maar niet alle links; de links naar LaTeX etc. zijn onnodig want die staan al duidelijk
in de navigatiekolom links. De kleur van de links kan iets beter afsteken, het grijsblauw van de links
contrasteert (in mijn safari browser) een beetje te weinig met het zwart van de tekst en ze zijn dan
erg onopvallend.
De inleidende tekst wordt veel compacter, het belangrijkste staat er in en deze tekst zou kunnen
luiden als volgt:
–
De <folderlink>Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep (NTG)</folderlink> is een vereniging van
gebruikers van TeX en verwante programmatuur. Daaronder vallen onder meer LATEX ConTEXt,
METAFONT en MetaPost. Samengewerkt wordt met andere TEX Gebruikersgroepen wereldwijd.
Lid worden kan eenvoudig door het invullen en opsturen van het <link>aanmeldingsformulier</link>.
–
Er blijft nu veel meer ruimte over voor lopend nieuws. Die items zou ik de volgende layout geven.
De datum is de datum waarop het item wordt geplaatst. Recentste datum bovenaan, netjes op datum
gesorteerd natuurlijk. Bij tijd en wijle opschonen door verouderde items te verwijderen. Als nodig
kunnen alle items in een aparte full list worden geplaatst, bijvoorbeeld per jaar gerubriceerd. Als
dat tenminste gewenst is voor het„historisch besef”.
datum titel in bold
rubriek beknopte beschrijvende tekst eventueel link naar meer informatie
Als er items zijn die extra moeten opvallen, zoals de bijeenkomst in Bassenge het komend najaar,
kunnen die net als nu een kleurtje krijgen. Ik zou daar spaarzaam mee omgaan. Zo zou ik dat niet
doen met TUG in Portland USA, want daar gaan vast alleen maar mensen heen die het al weten en
waarschijnlijk weinig aanderen; een gewone mededeling is dan wel genoeg.
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Zomaar een voorbeeld:
08-06-2014 <b>TeXLive 2014</b> TeX De TeXLive-2014 DVD is verstuurd naar de leden.
06-06-2014 <b>ConTeXt-beta</b> ConTeXt Een nieuwe beta is op de site geplaatst. Nieuw: verbeterd chapter/section mechanisme. <link>
27-04-2014 <b>Ledenbijeenkomst in Amsterdam</b> NTG De algemene ledenvergadering is gepland op 10 juni 2014 om 11:00 uur. Plaats: "Trakteren", Jan Pieter Heijestraat 119A, Amsterdam. http://www.kostverlorenvaart.nl/temp/misc/locatie-10juni.jpg De stukken voor de vergadering staan in de sectie voor leden.
en wat later is de vergadering geweest en vervalt de mededeling van 27-04-2014:
10-06-2014 <b>Ledenbijeenkomst in Amsterdam</b> NTG In de ledenvergadering van 10 juni
2014 is Taco Hoekwater als voorzitter opgevolgd door Hans Hagen.
08-06-2014 <b>TeXLive 2014</b> TeX De TeXLive-2014 DVD is verstuurd naar de leden.
06-06-2014 <b>ConTeXt-beta</b> ConTeXt Een nieuwe beta is op de site geplaatst. Nieuw: verbeterd chapter/section mechanisme. <link>
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