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1 Opening van de vergadering

Voorzitter Hans Hagen heet iedereen welkom
en opent de vergadering om 11:04.

2 Agenda

Er zijn geen toevoegingen.

3 Notulen vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt
geprojecteerd op het beamerscherm. Enkele
ledenmerken op dat de vormgeving beter kan,
bijvoorbeeld komma’s tussen de namen van
aanwezigen. Er zijn geen inhoudelijke correc-
ties.

4 Algemeen

De presentielijst gaat rond. De secretaris ver-
zoekt de extra aanwezige leden zich voortaan
tijdig op te geven voor toekomstige bijeen-
komsten vanwege potentiële problemen voor
de lokale organisator.

Er zijn geen vermeldenswaardige ingeko-
men stukken.

5 Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt gepro-
jecteerd op het beamerscherm en doorgeno-
men op actiepunten.

Penningmeester Ferdy Hanssen geeft aan
dat ongeveer de helft van de gecombineerde
ntg/tug leden is overgestapt naar één van de
nieuwe opties voor lidmaatschap.

Frans Goddijn zal een vervolg-bericht naar
Tim van de Kamp sturen in verband met diens
beloofde Maps artikel over SHA2017.

6 Het financiële verenigingsjaar

6.1 Jaarverslag 2017
Het jaarverslag van de penningmeester wordt
geprojecteerd op het beamerscherm en di-
verse punten worden uitgelicht door Ferdy
Hanssen aan de hand van vragen en opmer-
kingen door de leden.

Helaas krijgen we steeds minder leden. De
meeste afzeggingen komen door pensione-
ring. Zoals Hans van der Meer opmerkte is
dat inderdaad verbonden aan de demografie
van onze leden: er komen weinig nieuwe le-
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den bij dus de gemiddelde leeftijd gaat om-
hoog. We hebben nooit goed onderzoek daar-
naar gedaan en met de nieuwe privacy wetge-
ving zou dat ook lastig zijn, maar het is veilig
aan te nemen dat we vergrijzen.

Er is een positief resultaat, omdat de ver-
schenen Maps al was begroot als reservering
in 2016, en die reserveringwas ook nog eens te
groot. Omdat er daarnaast geen extra Maps is
verschenen, is er een negatieve uitgavenpost
(dus feitelijk inkomsten) voor de Maps op het
resultaat.

De bankkosten verschillen van jaar tot jaar
en dat ligt vrijwel geheel aan het verschil tus-
sen de wisselkoers voor de dollar op 1 janu-
ari (de datum waarop we de contributie be-
dragen voor ntg/tug gecombineerd lidmaat-
schap vaststellen) en het moment waarop de
feitelijke afdracht naar tug plaatsvindt.

Het is niet realistisch om in de toekomst te
blijven hopen op twee Maps issues per jaar,
dat halen we al jaren niet meer wegens gebrek
aan kopij. Financieel is het ook beter (vanwe-
ge de verzendkosten) om één dikkere Maps
te produceren, eventueel met overname van
extra artikelen van zusterverenigingen, dan
twee dunne Maps.

Er wordt een levendige discussie gevoerd
over de grootte van de financiële buffer van de
vereniging. Die buffer bestaat nog steeds voor-
al dankzij de baten van het 4TEX project eind
jaren negentig / begin deze eeuw. Enige buf-
fer is zeker handig onder andere voor het or-
ganiseren van grote bijeenkomsten, maar die
buffer kan best kleiner.

We hebben dus geld beschikbaar, bijvoor-
beeld voor projectsubsidie, maar niemand
vraagt daar ooit om. Uitzondering is het font
project vanuit gust, maar zelfs dat loopt op
zijn einde, en of er een vervolgproject komt is
nog onzeker.

Het idee wordt geopperd om dan de lid-
maatschapsgelden te verlagen, in de hoop dat

als het al geen nieuwe leden aantrekt, het
toch in ieder geval bestaande leden motiveert
om niet te snel op te zeggen. Een verlaging
met 10 euro zou volgens provisorische bere-
kening 1500 euro minder inkomsten opleve-
ren op jaarbasis. De contributie kan eventu-
eel omlaag per 1 januari 2019, maar dan moet
daar over beslist worden tussen nu en die da-
tum. Hans van der Meer stelt voor het bestuur
te machtigen hierover zelfstandig een beslis-
sing te nemen. Een stemming over een mo-
tie daartoe wordt toegevoegd aan deze agen-
da na het behandelen van de begroting voor
2018.

Karel Gaemers merkt op dat het voorstel nu
is om minder contributie te heffen en min-
der Maps-en te produceren, maar dat er ook
veel TEX gebruikers zijn die geen ntg lid zijn.
Kunnen we daar niks mee?

Hans Hagen antwoordt dat de trends ons te-
genwerken: instituten zijn afgehaakt (univer-
siteiten, uitgevers). We hebbenwel studentlid-
maatschappen, maar dat helpt niet veel bij de
ledenwerving. Nadeel van internet is dat hoe-
wel er veel documentatie online voorhanden
is, en daardoor wordt er ook minder wordt ge-
schreven. Daarnaast is distributie tegenwoor-
dig grotendeels gebaseerd op downloads in
plaats van opmedia die worden verstrekt door
de vereniging. Hoewel het zo is dat zonder
de verenigingen er geen TEX distributies en
vervolgprojecten zoals de fonts zouden zijn.
Onderhoud van distributies en ctan kost geld,
maar veel instituten zijn weggevallen als lid,
terwijl ze nog wel TEX gebruiken. Stabiliteit is
ook een ‚probleem’: een grote groep gebrui-
kers heeft geen hulp nodig (of denkt dat al-
thans).

Hans van der Meer stelt dat veel mensen
TEX wel gebruiken, maar niet per sé lid willen
zijn van een vereniging. TEX werkt, en daar-
mee af. Wat er op neer komt dat er veel ge-
bruikers TEX gebruikenmaar niets teruggeven
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aan de ‚groep’, zoals Karel Gaemers meldde.
Hans Hagen: ‚we (de TEX gebruikersgroepen)

hebben niet meegedaan aan de marketing hype
met banners en buttons en fundraising. We wil-
den nooit geld verdienen of groot worden, en dat
bijt ons nu wat in de staart.’

Frans Absil, Karel Gaemers en Piet van
Oostrum vragen hoe dat eigenlijk werkt met
ctan en de TEX Live distributie: de financiële
kant daarvan, en hoe het staat met de conti-
nuïteit.

Hans Hagen legt uit dat alle personen
die werken aan deze projecten vrijwilligers
zijn. De verenigingen ondersteunen financieel
door bijvoorbeeld het leveren van hardware of
het mogelijk maken van bijeenkomsten, maar
grotendeels worden de projecten in leven ge-
houden door goodwill.

Naar aanleiding van een vraag van Piet van
Oostrum: De aanschaf kosten voor de TEX
Collection DVD (bijvoorbeeld) zijn alleen pro-
ductiekosten. Veel van de benodigde online in-
frastructuur wordt gedoneerd door instituten,
en dat maakt het ook lastig om benodigde be-
dragen te begroten.

Deze opzet maakt het geheel wel kwetsbaar,
zoals Karel Gaemers opmerkt. Hans Hagen
stelt voor dat we misschien duidelijker kun-
nen zijn in dat als je lid wordt, je de kans ver-
groot dat TEX Live en ctan blijven bestaan.

Een korte discussie wordt gehouden over
de wenselijkheid van uitdrukkelijke reclame-
uitingen rond TEX. Frans Goddijn merkt op
dat je niet te opvallend kunt zijn, want dat
schrikt dat mensen juist af, of ze negeren het
helemaal. Er is al zo veel reclame in de wereld
om ons heen. We hebben een mooie ntg uit-
deelfolder gemaakt ooit met prachtige voor-
beelden van TEX mogelijkheden, maar nie-
mand kwam ze halen en uiteindelijk hebben
we ze weg moeten gooien als oud papier.

Hans van der Meer vraagt zich af of aange-
zien TEX een markup taal is, dat niet het soort

ding is waarbij mensen denken dat ze moe-
ten programmeren, en dat nieuwe mensen
daardoor wellicht worden afgeschrikt. Hans
Hagen reageert dat in zijn ervaring sommige
jongelui dat juist wel ‚cool’ vinden in principe,
maar dan verward raken door de vele opties.
Hij zegt: ‚ik weet niet meer zo goed de toekomst
te voorspellen: steeds als ik denk dat TEX ‚op’ is,
is er weer wat nieuws.’

Siep Kroonenberg meldt dat ze nieuwe ge-
bruikers altijd verwijst naar de ctan catalog,
maar Hans Hagen denkt dat zijn nichtje daar
na een paar seconden al weer weg zou zijn:
lange lijsten houden de aandacht niet makke-
lijk vast.

Hans Hagen: we moeten nu terug naar de
vastgestelde agenda van de vergaderen, maar
als jullie voorstellen hebben ommensen te be-
reiken horen we het graag.

Ernst van der Storm vraagt wat de post ‚TEX
Gyre onderhoud’ precies inhoudt.

Hans Hagen licht dit toe. Het gaat over de in
het TEX Gyre project ontwikkelde Opentype
fonts die de traditionele set PostScript fonts
vervangen. De fonts zelf zijn al ontwikkeld
(met ondersteuning door de diverse gebrui-
kersgroepen), maar er komt een punt waarbij
er onderhoud gepleegdmoet worden. Bijvoor-
beeld, denk aan kerning: soms ontdekt men
achteraf dat een bestaand kern paar in een
font er in een bepaalde taal er slecht uitziet.
Een correctie moet dan worden toegevoegd in
het font (eventueel voor alleen die taal). De
ntg heeft daar geld voor gereserveerd, om-
dat de financiële compensatie ervoor zorgt dat
zulk onderhoud ook daadwerkelijk en tijdig
plaatsvindt.

De namen van de TEX Gyre fonts zijn wat
merkwaardig vanwege vastgelegde commer-
ciële namen van de originele PostScript fonts.
Zo heet het van Times Roman afgeleide font
‚Termes’, bijvoorbeeld. Enige verwarring ont-
staat hierdoor, waardoor het niet altijd met-
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een duidelijk hoe de TEX Gyre fonts te gebrui-
ken zijn. Piet van Oostrum wordt overgehaald
om een kort verklarend artikeltje te schrijven
voor Maps 49.

Er zijn geen verdere vragen omtrent het fi-
nancieel jaarverslag 2017.

6.2 Kascontrole
De kascommissie bestond dit jaar uit Piet van
Oostrum en Robbert Schwippert. Op 17 Mei
2018 heeft de kascommissie de jaarrekening in
persoon gecontroleerd bij de penningmeester,
Ferdy Hanssen. De kascommissie verklaart
geen vreemde feiten geconstateerd te hebben
en stelt décharge van de penningmeester voor.
Een brief van de kascommissie met deze be-
vindingen wordt doorgegeven aan de secreta-
ris voor het verenigingsarchief.

6.3 Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening wordt met algemene stem-
men goedgekeurd door de vergadering, en de
penningmeester wordt aldus gedéchargeerd
voor het jaar 2017.

6.4 Begroting 2018
De begroting voor 2018 wordt geprojecteerd
op het beamerscherm. De vergadering heeft
geen vragen over de begroting 2018, die
slechts op kleine punten verschilt van die van
vorig jaar.

6.5 Goedkeuring begroting
De begroting wordt met algemene stemmen
goedgekeurd door de vergadering.

6.6 Motie (toegevoegd punt)
Naar aanleiding van de discussie bij punt 6.1,
heeft de secretaris de volgende motie gefor-
muleerd, op voordracht van Hans van de
Meer:

De ledenvergadering machtigt het bestuur
om de ntg contributie met ingang van 1 ja-
nuari 2019 met maximaal een kwart te
verlagen, indien het bestuur dat na nader

onderzoek verantwoord vindt. Rapportage
wordt verwacht op de volgende ledenverga-
dering.

De motie komt ter stemming en wordt aange-
nomen met algemene stemmen.

7 Kiezen nieuw lid van de kascommissie

Robbert Schwippert blijft beschikbaar voor
het komende jaar, en Siep Kroonenberg biedt
zich aan om de kascommissie te versterken.
De nieuwe kascommissie wordt vastgesteld.

8 Bestuursverkiezingen

8.1 Verkiezing penningmeester
Ferdy Hanssen is herkiesbaar en wordt met al-
gemene stemmen her-aangesteld.

8.2 Afscheid Frans Absil
We nemen afscheid van Frans Absil als be-
stuurslid, het einde van zijn statutaire termijn
is bereikt. Als dank voor de bewezen dien-
sten ontvangt hij de zojuist uitgekomen dub-
bel-cd ‚Telemann – Essercizii Musici’ uitge-
voerd door Florilegium. Frans Goddijn voegt
nog deze voetnoot toe: ‚Deze cd is uitgebracht
bij een vermaard klassiek Nederlands label dat
ooit is begonnen in Amsterdam, nota bene in de
Kanaalstraat tegenover waar ik woon (aan de
overkant van de Kostverlorenvaart). Het label
‚Channel Classics’ heeft zijn naam nog aan die
straat te danken. En PS: Frans (Absil) kan deze
cd ook vast beschouwen als welkomstgeschenk
voor volgend jaar, want dan is hij weer verkies-
baar in het bestuur!’

8.3 Voorstel intrede Piet van Oostrum
Het bestuur stelt voor Piet van Oostrum toe
te voegen aan het bestuur. Piet wil graag mee-
werken aan positieve ideeën bedenken voor
de toekomst van de ntg. Piet heeft lidnum-
mer 3, maar is tot nu toe nog nooit bestuurslid
geweest.
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Piet wordt verkozen als bestuurslid zonder
speciale taken met 17 voorstemmen en 1 ont-
houding (Piet zelf). Hans Hagen verwelkomt
hem in het bestuur (na applaus)!

9 Privacybeleid AVG

De ntg heeft een privacybeleid opgesteld aan
de hand van de nieuwe eu-regels voor gege-
vensbescherming.

Vanwege wettelijke verplichtingen is dat
een vrij lang document geworden. In het kort
komt het hier op neer:

� De ntg gebruikt persoonsgegevens al-
leen om haar werk te kunnen doen als
vereniging, en bewaart de persoonsgege-
vens binnen dat kader zo kort mogelijk.

� We delen de verzamelde persoonsgege-
vens nooit met externe partijen.

� De ntg penningmeester (momenteel
Ferdy Hanssen) is het aanspreekpunt
voor vragen, wijzigingen en klachten.

Het volledige ntg privacybeleid is online te
bekijken op de website van de ntg en zal
ook worden opgenomen in de komende Maps.
De leden zijn tevens op de hoogte gebracht
via een e-mail op de ntg-leden mailing lijst.
Taco Hoekwater geeft een korte mondelinge
samenvatting tijdens de ledenvergadering na-
dat na navraag blijkt dat geen van de aanwe-
zige leden de moeite heeft genomen met pri-
vacybeleid te lezen.

Het opstellen van een correct privacybeleid
was vrij veel werk, en is grotendeels uitge-
voerd door FerdyHanssen en TacoHoekwater.

Een belangrijke verandering in de ledenad-
ministratie is dat opzeggende leden voortaan
per beëindigingsdatum volledig uit de leden
database worden verwijderd, omdat we vanaf
dat moment geen geldige reden meer hebben
om deze persoonsgegevens te bewaren (uitge-
zonderd eventuele openstaande vorderingen).

Piet van Oostrum stelt voor dat we vertrek-
kende leden vragen of ze bij naam bekend wil-
len blijven staan in een hiervoor aan te maken
register van oud-leden. Dat wordt algemeen
gezien als een goed idee, en het privacybeleid
zal daarvoor worden aangepast.

Hans Hagen bedankt Ferdy Hanssen en
Taco Hoekwater (onder applaus) voor de ge-
dane inspanningen.

10 Projecten

Hans Hagen: lopende projecten betreft voor-
al het font project. Daarnaast is er TEX Live
(waar Siep Kroonenberg aan meewerkt). Er is
geen noemenswaardig nieuws op dit moment
los van dat de TEX Collection dvd momenteel
in productie is en in combinatie met Maps 48
zal worden toegestuurd naar de leden.

11 Maps

11.1 Maps 48
Frans Goddijn heeft het woord: ‚ik wilde wel
graag een Maps verzenden met de dvd, maar
er was eigenlijk nog niks. Hans Hagen had wel
wat ideeën en Taco Hoekwater had wel wat tijd
voor zetwerk. Zo is in recordtijd toch een Maps
gemaakt en naar de drukker verzonden.’

Maps 48 heeft 80 bladzijden, gaat thema-
tisch over de nieuwigheden in TEX Live 2018,
en zal binnenkort verzonden worden.

11.2 Verzending
Ferdy Hanssen geeft aan dat we hebben nog
steeds een partijenpost contract met PostNL
hebben dat we niet meer gebruiken omdat we
niet meer genoeg poststukken hebben. Het
contract zelf kost geen geld, maar er staat nog
wel 155 euro in depot bij PostNL. Het contract
zelf bevindt zich waarschijnlijk nog in het se-
cretarieel archief.

Besloten wordt het contract op te zeggen en
te proberen een eventueel restant depot terug
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te krijgen.

11.3 Planning
Bij monde van Hans Hagen en Frans Goddijn:
er is nog geen inhoudelijk plan voor Maps
49, maar als jullie wat te melden hebben, dan
graag. Dat hoeft niet hemelbestormend revo-
lutionair te zijn, het kan een heel eenvoudig
artikeltje zijn.

Zowel Maps als tugboat hadden zulke stuk-
jes vroeger en het is leuk leesvoer. Hans van
der Meer geeft aan dat hij een verzameling
kleine ‚hoe werkt dat’ artikeltjes heeft liggen
die wellicht geschikt zijn. Siep Kroonenberg
biedt aan iets te schrijven met als strekking:
‚hoe vind ik wat ik nodig heb?’. Beide aanbie-
dingen worden met enthousiasme ontvangen
namens de redactie door Frans Goddijn.

Na vragen over de status van de redac-
tie geeft Michael Guravage aan dat hij wel
tijd heeft, maar niet goed is in werving. Hij
vraagt wat de wil van het bestuur is. Frans
Goddijn biedt zich aan om algemene taken
doen, maar vindt de titel hoofdredacteur wel
als een erg heftige verantwoordelijkheid klin-
ken. Michael zou blij zijn als Frans Goddijn de
(artikel)werving overnam. De conclusie lijkt
te zijn dat Frans Goddijn de facto hoofdredac-
teur van de Maps wordt, hoewel we wellicht

een minder ‚bedreigende’ titel moeten beden-
ken om hem gerust te stellen.

Hans Hagen haalt nog een laatste punt voor
de Maps aan: de Maps hiernavolgend is num-
mer 50, als we daar iets bijzonders mee willen
doen dan zijn alle ideeën alvast welkom.

12 Rondvraag

Dennis van Dok die werkzaam is bij Nikhef
herinnert ons eraan dat hij heeft aangeboden
een korte rondleiding te doen bij Nikhef in het
aangrenzende pand.

Voor het verdere middagprogramma wil
Hans van der Meer graag wat laten zien van
waar hij mee bezig is, en Hans Hagen kan wat
laten zien over bold fonts.

13 Sluiting van de vergadering

Na een dankwoord van voorzitter HansHagen
naar gastheer Michael Guravage van het CWI,
wordt de vergadering gesloten om 12:45.

Na de lunch zal de rondleiding door Nikhef
volgen alsook enige korte presentaties van
Hans van der Meer en Siep Kroonenberg.

30 Mei 2018,
Taco Hoekwater (Secretaris ntg)


