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Verslag van de 56ste bijeenkomst van de
Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep
Notulist: Frans Goddijn, voormalig invalsecretaris
Datum: Maandag 29 mei 2017
Plaats: Buurtkamer Corantijn, Corantijnstraat 25, 1058 DB Amsterdam
Aanwezig: Willi Egger Kai Eigner Ivo Geradts Frans Goddijn Michael Guravage
Hans Hagen Ferdy Hanssen Taco Hoekwater Siep Kroonenberg Hans van der Meer
Piet van Oostrum Robbert Schwippert Ernst van der Storm Jules van Weerden
Afgemeld: Robert Blackstone Wybo Dekker Ad van der Kam Christiaan Pels Rijcken
Jos Winnink Erik Quaeghebeur
Voorzitter Hans Hagen heet iedereen welkom en opent de vergadering omstreeks
11:00 uur
1. Jaarverslag 2016 wordt zonder aanpassingen in zijn geheel aanvaard.
2. Décharge penningmeester over 2016, verslag kascommissie (Taco Hoekwater en Piet van Oostrum) De kascommissie heeft geen problemen kunnen
constateren en heeft evenmin belemmeringen ondervonden in de uitvoering van hun controlerende taken. Vergadering verleent penningmeester
décharge en dankt de commissie en de penningmeester met een hartelijk
applaus. De penningmeester licht toe dat de afname van het ledenaantal
voortgaat maar zo te zien wel in een afnemend tempo. Enkele leden haken
af wegens pensionering of overlijden, wat de gemiddelde leeftijd zou kunnen doen afnemen indien de overblijvende leden niet eveneens elk jaar
ouder werden. Een gecombineerd NTG / TUG lidmaatschap wordt in meerdere varianten mogelijk, bijvoorbeeld al dan niet met toezending van de
TUGboat, een seniorenlidmaatschap en varianten hierop. Mogelijk bieden
we ook NTG lidmaatschap zonder papieren MAPS aan, hetgeen druk- en
verzendkosten kan besparen. De penningmeester onderzoekt nog of hij de
komende periode gebruik blijft maken van het administratieve systeem op
basis van een Ruby script of dat hij, met het oog op flexibiliteit, dit werk
zal uitbesteden, of via een open source alternatief dit werk voortzetten. De
komende Europese wetgeving op gebied van privacy speelt hier een rol in
mee. Taco Hoekwater, Jules van Weerden en penningmeester Ferdy Hanssen
werken dit gezamenlijk uit. Piet van Oostrum en Robbert Schwippert vormen
de kascommissie voor dit lopende jaar.
3. Begroting 2017 Deze is in hoofdlijnen gelijk aan die van het eerdere jaar,
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inclusief € 3000 voor fonts en € 500 voor onderhoud aan fonts. Hans Hagen
legt uit dat DANTE, voorheen hoofdsponsor van het fontproject, momenteel
worstelt met interne consensus over voortzetting van hun support. Er is
een meerderheid voor om dit te doen, maar men aarzelt om de mening
van de minderheid terzijde te schuiven. Taco Hoekwater kondigt aan dat
de ConTeXt 2018 meeting tevens een EuroTeX meeting zal zijn en hij zal
daarom een eenmalige subsidie aanvragen hiervoor. Hoewel dit feitelijk
buiten de reikwijdte van 2017 valt, is het hierbij reeds gemeld en is de
ledenvergadering van meet af aan positief in de grondhouding naar dit
toekomstige verzoek toe.
4. Secretariaat Taco wordt met algemene stemmen terug in het bestuur verkozen en hij zal het secretariaat op zich gaan nemen. Frans Goddijn doet
vandaag nog de verdere verslaglegging om verschillen in het handschrift
te voorkomen. Hij zal tevens in voorkomende gevallen de koffievoorziening
blijven verzorgen. Ook de verzending van MAPS en DVD zal hij ter hand
blijven nemen. Willi Egger meldt dat hij uit zijn periode als secretaris nog
beschikt over twee exemplaren van elke verschenen MAPS. Voorlopig willen
we deze nog bewaren. Eventueel wordt een complete set op een ander adres
ondergebracht zodat bij brand niet de gehele geschiedenis verloren gaat.
Schenking aan een archief wordt eveneens overwogen. Doris Behrendt van
DANTE is vast van plan rond TeX enige presentaties te geven in een door
DANTE gesponsorde tent tijdens de SHA2017 hackersbijeenkomst later dit
jaar in Nederland: wiki.sha2017.org/w/Villages. Het secretariaat heeft
de leden hiervan in kennis gesteld. Hans Hagen is niet bijzonder optimistisch over de acceptatie van TeX bij jongeren. Eigenlijk beginnen alleen zij
die daartoe worden verplicht door hun studie tijdelijk aan TeX en dan nog
vaak op basis van sterk verouderde macropakketten waardoor het bereikte
resultaat weinig indruk maakt en dus ook niet veel navolging krijgt. Siep
Kroonenberg onderhoudt een installatie van LaTeX voor de afdeling Economie aan de Rijks Universiteit Groningen maar ook zij stelt vast dat er geen
structurele support is hiervoor. Andere aanwezigen doen eveneens een duit
in het zakje en zo ontstaat een levendige discussie omtrent het belang, de al
dan niet gevoelde noodzaak en de kwaliteit van TeX bij jongere doelgroepen
van divers pluimage.
5. MAPS Michael Guravage bericht dat de nieuwe MAPS nu elk moment kan
verschijnen. Het is zelfs even onduidelijk waarom deze er vandaag nog niet
ligt, daar de drukopdracht reeds twee weken terug is verleend. Dit wordt
nagevraagd bij Ton Otten. Het streven is om nog voor het einde van 2017
een volgende MAPS het licht te doen zien, met daarin onder meer en onder
andere een verslag door Taco Hoekwater betreffende enkele TeX user group
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meetings, een groot artikel van Hans van der Meer over cryptografie en de
wijze waarop hij ConTeXt gebruikt bij zijn colleges over dit onderwerp. Piet
van Oostrum zal eveneens zijn gedachten laten gaan over een tekstuele bijdrage. Kai Eigner en Ivo Geradts zal worden gevraagd een artikel te leveren
op basis van hun presentatie tijdens het middagprogramma. Siep Kroonenberg zal worden gepolst om eveneens een bijdrage te leveren omtrent haar
LaTeX installatie en support voor de RUG. Het colofon van de MAPS gaat
eveneens in de steigers en zal geheel worden gerenoveerd.
De voorzitter sluit de vergadering zodra de fietskoerier de eerste onderdelen van
de rijke lunch komt binnenbrengen.
Men geniet van de spijzen, binnen aan de vergadertafel of buiten met soepkom
en brood in de hand.
Daarna zijn er presentaties door Hans Hagen, Kai Eigner & Ivo Geradts, Hans
van der Meer en Siep Kroonenberg waarvan diverse verslagen kunnen worden
verwacht in de eindejaars-MAPS.
Gerard van Nes heeft een 23 kilo wegend pakket TeX publicaties geschonken. Wie
dit wilde, kon daarvan een of meer stuks mee naar huis nemen.
Tegen 15:30 uur is iedereen huiswaarts gekeerd.

