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Locatie:
Datum : 11 juni 2015
Plaats : “InspirID", Petrus Driessenstraat 46, 9714 CC Groningen

Programma
11:00 Ontvangst
12:00 Lunch
13:30 Ledenvergadering met bestuursverkiezingen
14:30 Fontsessie: de nieuwe math fonts en wat daar allemaal in zit

Ledenvergadering

1. De voorzitter opent de ledenvergadering om 13:02.
2. De agenda

Gewenste toevoegingen komen terug bij de rondvraag, respectievelijk bij de reeds in de agenda
opgenomen punten.

3. De notulen van de vorige vergadering worden zonder amendementen vastgesteld.
4. Algemeen

− Zoals gebruikelijk circuleert de aanwezigenlijst. De volgende leden zijn aanweezig:
Cristiaan Pels Rijken, Erik Frambach, Ferdy Hanssen, Frans Absil, Frans Gerhartl, Frans
Goddijn, Hans v.d. Meer, Hans Hagen, Ivo Geradts, Jules v. Weerden, Kai Eigner, Piet van
Oostrum, Siep Kroonenberg, Sietse Brouwer, Sytse Knypstra, Willi Egger.

− Afmeldingen
Ad v.d. Kam, Ernst van der Storm, Jaap van der Veen, Jos Winnink, Kees v. d. Laan, Taco
Hoekwater.

− Ingekomen stukken
Binnengekomen is de TEXische Komödie van Dante, die is rechtstreeks doorgestuurd naar
Ernst v. d. Storm, hij pluist de uitgave door voor bruikbare artikelen voor de MAPS.

− Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Verlening erelidmaatschap aan Erik Frambach
Zoals besproken tijdens de lustrum viering in het „Sjetootje” in Bassenge benoemt de verga-
dering Erik Frambach door acclamatie tot erelid van de vereniging. Desgevraagd accepteert
Erik dit met een brede glimlach.

6. Jaarverslag van de secretaris
De jaarverslag staat gepubliceerd op het besloten gedeelte van de web-site. Er zijn geen op-
merkingen en het verslag wordt vastgesteld.

7. Het financiële verenigingsjaar
− Jaarverslag 2014

De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag. Er zijn geen vragen, die hij niet
tot tevredenheid kan beantwoorden.

− Kascontrole
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De kaskontrole is uitgevoerd door Ivo Geradts en Jules van Weerden. Zij geven een positief
oordeel over de boekhouding van de penningmeester af en voegen er de complimenten voor
de gestructureerde werkwijze van de penningmeester toe.
De secretaris neemt het kascontrole verslag in ontvangst.

− Goedkeuring kascontrole door de vergadering
De vergadering volgt het advies van de kascommissie en verleent Ferdy decharge.

− Begroting 2015
⋆ Dit jaar (is reeds gebeurd) moet de hardware vervangen worden. Hiervoor is extra geld

in het budget openomen.
⋆ Voor de volgende 10 jaar wordt jaarlijks 500 Euro voor het onderhoud op de bestaande

TEXgyre fonts gereserveerd.
⋆ De nieuwe font projecten vragen om aanzienlijke bijdragen. De planning is, dat een

DejaVu Monospaced font komt, dat symbolen toegevoegd worden aan de bestaande
TEXgyre fonts, dat er gewerkt gaat worden aan de verfijning van de TEXgyre math-
fonts en dat een math-font, die geschikt is voor koppen gemaakt wordt. Gedurende de
volgende 5 jaar reserveert de vereniging hiervoor per jaar 3000 Euro. Het project zal
uitgevoerd worden door de Poolse fontmakers.

− Goedkeuring begroting door de vergadering
De vergadering keurt de voorgelegde begroting unaniem goed.

8. Kiezen nieuw lid van de kascommissie
Ivo Geradts is aftredend. De secretaris dankt hem voor zijn inzet. Als nieuw kascommissie
lid stelt zich Piet van Oostrum ter beschikking. Jules van Weerden blijft een tweede jaar in de
commissie.

9. Verkiezingen
− Afscheid van de huidige secretaris

De voorzitter bedankt de scheidende secretaris voor zijn werk gedurende de afgelopen 12
jaar. De vergadering onderstreept dit met een applaus.

− Verkiezen van de nieuwe secretaris
Sietse Brouwer neemt de taak over, hij wordt bij acclamatie bevestigd.

− Penningmeester
Ferdy Hanssen is herkiesbaar en hij heeft te kennen gegeven, dat hij een verdere termijn
wil aanblijven. De vergadering bevestigt dit door een applaus.

10. Projecten
Er is een groot project voor uitbreiding van de bestaande fonts. De details zijn al toegelicht
tijdens de bespreking van de begroting.

11. MAPS
De verwachting is, dat dit jaar weer enkel een MAPS zal verschijnen.
− Jubileum MAPS

Aan dit onderwerp wordt gewerkt.
− De werkwijze wordt verandert. Het bestuur krijgt meer invloed op het proces van de MAPS

productie. Nieuw worden artikelen naar het bestuur doorgeseind. Vervolgens worden ze
meteen proefgelezen, gecorrigeerd en vervolgens direct productie-rijp gemaakt. – Als er
voldoende artikelen klaar liggen kan de productie van het tijdschrift direct opgestart wor-
den.

− MAPS 46
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⋆ Er liggen voldoende artikelen, de productie moet worden opgestart.
⋆ De Pools font ingenieurs hebben een artikel over DejaVu Math in vooruitzicht gesteld.

− Tijdens de besprekingen blijkt dat het up-to-date houden van de Web-site niet voldoende
werkt. De secretaris krijgt toegang tot de machine, zodat hij de data voor bijeenkomsten
zelf kan plaatsen.
De MAPS-pagina dient aangepast te worden. Er komt een stukje tekst over de nieuwe werk-
wijze.
Artikelen, die klaar zijn voor productie worden vermeld op de MAPS-pagina.
Om een en ander goed te laten verlopen, wil Jules graag, dat er een lijst komt, wie tot welk
onderdeel toegang op de machine moet krijgen.

12. Rondvraag
Hans Hagen meldt, dat de DVD van TEXlive in productie is.
Siep Kroonenberg meldt, dat zij nogmaals een introductie cursus LATEX voor beginners heeft
gegeven aan de faculteit letteren.
Siep Kroonenberg suggereert dat nieuwtjes als korte omschrijvingen in de MAPS opgenomen
zouden kunnen worden.
Frans Gerhartl drukt zijn verbazing uit, dat de lunch van de bijeenkomst gratis is.
Sietse Brouwer meldt dat Hermann Zapf begin juni is overleden. – De vergadering wil in de
volgende MAPS een bericht hierover plaatsen. Hans Hagen stelt voor, dat men de „Nachruf”,
die beslist in de TEXnische Komödie zal verschijnen kan afwachten. Na vertaling kan die in de
MAPS verschijnen.
Sietse Brouwer suggereert dat men TEX-stack-exchange zou kunnen volgen en uitpluizen en
goede elementen in korte vorm voor de MAPS zou kunnen gebruiken.

13. De voorzitter sluit de vergadering na dankzegging voor inbreng en deelname om 14:50.

We hebben het lokaal maar voor een dagdeel afgehuurd. Derhalve blijft er geen tijd over voor de
geplande sessie over de inhoud van een otf-math-font.


