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Notulist:
Taco Hoekwater, secretaris ntg
Versie:
voorlopig, openbaar
Aanwezig: Dennis van Dok, Willi Egger, Kai Eigner, Karel Gaemers, Ivo Geradts,
Frans Goddijn, Michael Guravage, Hans Hagen, Ferdy Hanssen,
Taco Hoekwater, Siep Kroonenberg, Andrea de Leeuw van Weenen,
Hans van der Meer, Piet van Oostrum, Robbert Schwippert, Ernst van der Storm
Afgemeld: Frans Absil, Wybo Dekker, Ad van der Kam, Sytse Knypstra, Casper Langeveld,
Andries Lenstra, Christiaan Pels Rijcken, Jules van Weerden, Jos Winnink
1 Opening van de vergadering

5 Jaarverslag van de secretaris

Voorzitter Hans Hagen heet iedereen welkom Het jaarverslag van de secretaris wordt geproen opent de vergadering om 11:01.
jecteerd op het beamerscherm en doorgenomen op actiepunten. Op een beloofd artikel na
2 Agenda
voor de Maps zijn alle 18 actiepunten afgehandeld. Een eerste gedeelte direct na de vorige
Er zijn geen aanvullingen.
bijeenkomst, de rest tijdens de voorbereidingen voor deze bijeenkomst. Het Maps artikel
3 Notulen vorige vergadering
volgt nog.
Het verslag van de vorige vergadering wordt
geprojecteerd op het beamerscherm. Er zijn 6 Het financiële verenigingsjaar
geen inhoudelijke correcties.
6.1 Jaarverslag 2018

4 Algemeen

De presentielijst gaat rond. Frans Absil en
Sytse Knypstra hadden aanwezig willen zijn
maar waren uiteindelijk daartoe niet in staat
en hebben zich alsnog afgemeld.
Er zijn geen vermeldenswaardige ingekomen stukken los van een subsidieverzoek van
de ConTEXt Group (dat later aan de orde zal
komen).
Er zijn geen mededelingen.

Het jaarverslag van de penningmeester wordt
geprojecteerd op het beamerscherm en diverse punten worden uitgelicht door Ferdy
Hanssen aan de hand van vragen en opmerkingen door de leden.
Verminderde inkomsten: er is een langzame teruggang leden maar we doen het niet
slecht in vergelijking met andere verenigingen. Karel Gaemers vraagt hoe het dan gaat
in het buitenland. Hans Hagen: TUG (wereldwijd, USA) jojoot rond de 1000 leden. Die
moeten allemaal jaarlijks opnieuw verlengen,
en dat maakt dat het aantal TUG leden va-

2

rieert per maand zodat een exacte tendens
door ons moeilijk is vast te stellen. Dante
e.V. (Duitsland) en Gust (Polen) lidmaatschappen gaan ook omlaag, vooral omdat er minder
jonge mensen bijkomen maar ouderen afvallen. CSTUG (Tsjechië) is vrij stabiel maar ook
heel goedkoop dus dat is misschien misleidend. GUTenberg (Frankrijk) is eigenlijk geen
club op dit moment dus geen overzicht van.
UK-TUG (Engeland) weten we niets nieuws
van, maar die hebben ook al jaren problemen
met ledenaantallen. Scandinavië was altijd al
weinig. De groepen in Japan en Korea lijken
vrij druk, maar daar hebben we weinig contact mee. GuIT (Italië) is vrij klein maar constant, en hetzelfde geldt voor de eveneens kleine Griekse club. In Zuid-Amerika gebeurt er
niks.
Hans van der Meer: we mogen best tevreden
zijn [met onze ongeveer 160 leden, red.] als we
zien hoeveel Nederlanders er zijn in vergelijking met het buitenland. Alle verenigingen lopen terug, dus we hoeven ons geen extra zorgen te maken.
Hans Hagen: Lidmaatschap is ook niet meer
nodig voor informatie tegenwoordig. Er is
zelfs niet meer zo veel ontwikkeling, dus bijeenkomsten zijn meer voor de gezelligheid nu.
Dat geldt ook voor de artikelen in de journals.
Dante bijvoorbeeld heeft wel veel losse issues
per jaar maar door het kleine papierformaat
valt het niet op dat het eigenlijk om maar weinig pagina’s in totaal gaat. Hetzelfde probleem
als we voor de Maps hebben.

is, en vrijwel zeker niet meer terug komt.
Concluderend willen we niet rommelen aan
de lidmaatschapstermijn die is vastgelegd in
de statuten als zijnde een kalenderjaar. Maar
we geven voortaan wel de penningmeester
Ferdy Hanssen de vrijheid om wat coulanter
om te gaan met de aanmeldingsdatum. Leden
die zich laat in het jaar aanmelden kunnen
eventueel worden opgevoerd per de volgende 1 januari. En als er nog een Maps over is
bij Frans Goddijn, dan kan die alsnog wel verstuurd worden als welkomst-cadeautje. Op die
manier voorkomen we dat nieuwe leden kort
na elkaar twee facturen ontvangen.
De financiële situatie samenvattend: het ledental loopt dus iets terug, maar ons vermogen blijft vooralsnog vrij constant.
Hans van der Meer vraagt hoeveel nietpersonen (instituut-leden) er zijn. Ferdy: die
staan er bij in de grafiekjes. Een instituut telt
als drie personen, en daar hebben we er op het
moment twee van.
Er zijn geen verdere vragen omtrent het financieel jaarverslag 2018.
6.2 Kascontrole

De kascommissie bestond dit jaar uit Robbert
Schwippert en Siep Kroonenberg. Op 13 mei
2019 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 bevindingen wordt doorgegeven aan de secretaWe hebben een nieuw student lid geworven ris voor het verenigingsarchief.
halverwege vorig jaar die zich echter meteen
weer afmeldde toen hij relatief snel daarna de 6.3 Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening wordt met algemene stemrekening voor het nieuwe jaar ontving.
Er wordt een korte discussie gevoerd over men goedgekeurd door de vergadering, en de
of we daar niet iets beter mee kunnen om- penningmeester wordt aldus gedéchargeerd
gaan, naar aanleiding van de vaststelling van voor het jaar 2018.
Piet van Oostrum dat dat student-lid nu weg
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6.4 Depot PostNL
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7 Kiezen nieuw lid van de kascommissie

Het verzendcontract met PostNL was voor het
Siep Kroonenberg blijft beschikbaar voor het
laatst gebruikt in 2016 en is ondertussen opkomende jaar, en Ivo Geradts biedt zich aan
gezegd. Het Depot-bedrag dat nog uitstond is
om de kascommissie te versterken. De nieuwe
ondertussen volledig terugontvangen.
kascommissie wordt vastgesteld.
6.5 Contributieverlaging

Als resultaat van de motie omtrent contributieverlaging uit de vorige vergadering heeft
het bestuur besloten het contributiebedrag te
verlagen met vijf euro (twee euro voor donors
en student-leden). De penningmeester heeft
hierover bericht in een artikel in Maps 49. We
kijken voorlopig aan hoe dit loopt.
6.6 Begroting 2019

De begroting voor 2019 wordt geprojecteerd
op het beamerscherm. De begroting lijkt heel
veel op jaar daarvoor, hoewel met minder inkomsten door contributieverlaging. Maps en
server kosten blijven hetzelfde. Frans Goddijn
is niet van plan een verzoek in te dienen voor
een elektrische fiets voor de Maps bezorging
(zie verderop). De Maps verzending is sowieso vooral duur naar het buitenland.
De begroting zoals gepost op de NTG server
en getoond op de vergadering laat een begroot
verlies zien van 2213 euro, met de verwachting dat het jaar daarna de post van 3000 euro
voor Projecten zal wegvallen zodat het verlies
slechts éénmalig zo groot zal zijn.
Tijdens de vergadering komt ook het binnengekomen verzoek om sponsoring van de
ConTEXt Group ter sprake. Besloten wordt de
begroting te amenderen door de post voor onvoorzien aan te passen van nihil naar 500 euro. Een update van de begroting voor 2019 zal
worden geplaatst op de NTG server.

8 Projecten

Hans Hagen: ‚lopende projecten’ betreft alleen het GUST font project, en de reservering
daarvoor loopt dit jaar af. Er is nog geen verzoek ingediend voor vervolgprojecten, en er is
evenmin kijk op andere projecten die eventueel gesubsidieerd zouden willen worden.
Na een vraag uit de zaal legt Hans Hagen
uit dat het grote nut van het font project is
dat de diverse locale Europese TEX fonts gecombineerd zijn zodat de nieuw geproduceerde fonts nu breed inzetbaar en uitwisselbaar
zijn. Alle producten van het font project (Latin
Modern, de TEX Gyre fonts, en diverse losse
font families) zitten in de TEX Live distributie.
9 Maps
9.1 Maps 49

Maps 49 heeft 70 bladzijden en is half april verzonden / bezorgd bij onze leden.
Net als bij de vorige Maps heeft Frans
Goddijn een aantal Mapsen rond Amsterdam
op de fiets bezorgd. Tijdens de vergadering
deed hij hier verslag van middels een reisverslag met foto’s en geanimeerde route. Dit
verslag zal worden opgenomen als artikel in
Maps 50.
9.2 Planning

Frans Goddijn en Taco Hoekwater geven aan
dat ze nu een goed werkend productiesysteem
6.7 Goedkeuring begroting
hebben: Frans als gangmaker en Taco als zetDe vergadering gaat met algemene stemmen
ter. Diverse artikelen voor Maps 50 zijn al binen bij voorbaat akkoord met een begroting
nen en meerdere andere zijn al toegezegd. De
voor 2019 met de voornoemde aanpassing
deadline voor Maps 50 is vastgesteld op 31
daarin verwerkt.
december 2019, zodat de verzending van de
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Maps gelijktijdig gedaan kan worden met de van plastic in de toekomst te voorkomen maar
aankondiging van de ledenvergadering 2020. ook om de portokosten van de vereniging te
drukken is het plan nu om volgend jaar nog
10 Rondvraag
genoeg DVD’s aan te schaffen voor alle leden,
maar die alleen te verzenden aan leden die
10.1 ING rekeningafschriften
hebben aangegeven de DVD te willen ontvanFerdy Hanssen meldt dat we nu nog gebruik
gen. Ferdy Hanssen kan hiervoor de ledenadmaken van papieren afschriften van ING. Op
ministratie aanpassen. In latere jaren kunnen
dit moment ontvangen wij per kwartaal een
we dan aan de voorkeuren in de ledenadminirekening van ING voor de kosten van het
stratie zien hoeveel DVD’s we écht nodig hebaanhouden en gebruiken van onze bankrekeben, en ondertussen sparen we volgend jaar
ning. ING gaat dit veranderen naar een maanalvast een bedrag aan porto uit.
delijkse rekening. Dit zou betekenen dat wij
een aantal bankafschriften zullen gaan ont- 10.3 Veiligstellen TEX software
vangen waarop slechts een item zou staan: de- Hans Hagen vraagt zich aansluitend bij de
ze maandelijkse kosten. Elk papieren afschrift vragen over de verspreiding ook af wat er eikost ons 1,50 euro. Alternatief is alleen digi- genlijk gedaan wordt om onze software onttale afschriften ontvangen, maar dat is wel- wikkeling veilig te stellen voor de toekomst.
licht iets lastiger voor de kascommissie. De
De jaarlijkse TEX Live ISO is een snapshot
kascommissieleden geven aan daar niet mee van de ontwikkeling gedurende dat jaar.
te zitten, en we zullen dus overstappen naar □ Maar worden die ergens bewaard?
digitaal.
□ En worden de tussenliggende ontwikke10.2 TEX Collection DVD

Hans Hagen vraagt aan de leden hoeveel van
hen echt gebruik maken van de TEX Live DVD,
en of niet moeten ophouden met verspreiden
van die DVD’s. Ondanks Hans’ verwachting
gaan er diverse vingers omhoog. Andrea de
Leeuw van Weenen geeft aan dat ze regelmatig werkt op het Frans platteland, en dat de internet verbinding daar zo slecht is dat de netwerk-downloadbare versie van TEX Live niet
werkbaar is.
Siep Kroonenberg benadrukt dat de TEX
Collection DVD niet hetzelfde is als TEX Live.
Op de TEX Collection DVD staat naast de TEX
Live distributie ook een dump van het CTAN
archief. TEX Live als ISO is los daarvan ook
downloadbaar vanaf de TUG website.
Niettegenstaande de opgestoken vingers vermoeden we toch dat er vele leden zijn die de
DVD rechtstreeks onder in een lade parkeren
en er nooit naar omkijken. Om overproductie

lingen ergens opgeslagen?
□ Nieuwe packages op CTAN overschrijven
de oudere versie, dus het zou kunnen dat
de TEX Collection DVD’s de enige bron
zijn van historische gegevens?
□ Is dat niet iets waar we over zouden moeten nadenken?
□ Zou een backup server ergens gewenst
zijn en wie zou dat dan moeten bekostigen?
□ En wat denken we dat er gaat gebeuren
als de hoofdpersonen in de huidige ontwikkelteams ermee zouden stoppen?
□ Is er opvolging gepland?
Diverse vragen dus waar we als LUGs over
zouden moeten nadenken voor het te laat is.
Siep Kroonenberg biedt zich aan om bij
TUG na te vragen wat het backup beleid aldaar is. Verder lijkt het een goed idee als Hans
Hagen de vraagstelling iets verder uitwerkt
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zodat we om feedback kunnen vragen aan an- Hierna begint het openbare gedeelte van de
dere LUGs en de verschillende ontwikkelings- NTG bijeenkomst, met presentaties door Taco
teams (TEXLive, CTAN).
Hoekwater (over PDF producties uit XML met
behulp van ConTEXt), Jos Vermaseren (over
11 Sluiting van de vergadering
het axodraw pakket voor het maken van illustraties), en Hans Hagen (over de toekomstige
Na een dankwoord van voorzitter Hans Hagen
ontwikkelingen in ConTEXt).
naar gastheer Dennis van Dok van Nikhef,
wordt de vergadering gesloten om 12:37.

4 juni 2019,
Taco Hoekwater (Secretaris ntg)

