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Algemeen
In 1990 ging de NTG zijn 3e jaar van bestaan in. Een suc-
cesvolle SGML & TEX conferentie werd georganiseerd,
in samenwerking met de SGML Users’s Group Hol-
land, cursussen werden aangeboden, een tweetal MAPS
(Minutes & APpendiceS) verschenen, twee NTG bij-
eenkomsten vonden plaats, en er werd gewerkt aan de
continuering van de NTG.

Het NTG bestuur
Het NTG bestuur bestond uit de volgende personen:
- C.G. van der Laan, voorzitter
- G.J.H. van Nes, secretaris
- J.L. Braams, penningmeester
- H.P.A. Mulders, bestuurslid
- T. de Klerk, bestuurslid

Er vonden in 1990 geen bestuurswisselingen plaats. Be-
sloten werd om vanaf 1991 roulerend, twee bestuurs-
leden (herkiesbaar) te laten aftreden.

Het NTG ledenbestand
Het jaar 1990 was het eerste jaar waarin contributie
geheven werd. Voor die tijd waren in principe alle TEX
belangstellenden lid. Vanaf 1990 was voor individuele
leden een contributie ingesteld van f. 75,- en voor insti-
tuutsleden f. 200,-.
Het uiteindelijk aantal leden dat aanbleef in 1990 was
uitzonderlijk hoog. Van de 109 geregistreerde leden
(TEX belangstellenden) eind 1989, bleven uiteindelijk
71 lid in 1991. Daarnaast melden zich in de periode
t/m december 1990 zich nog 46 leden aan waardoor het
uiteindelijk ledental eind 1990 117 bedroeg. Hierbij
inbegrepen 21 instituutsleden.
De volledige NTG ledenlijst werd gepubliseerd in de
MAPS 90.2 en eerder in het jaar tevens verstuurd naar
alle geregistreerde leden.

NTG bestuursvergaderingen
Op 16 januari, 5 october en 12 november vonden telefo-
nische NTG bestuursvergaderingen plaats waarin naast
de algemene gang van zaken binnen de NTG, de toestand
binnen de Europese LUG’s (Local User Groups) en TUG
ter sprake kwam. Daarnaast werd aandacht besteed aan
ondermeer ledenwerving en de NTG toekomststrategie.

De NTG bijeenkomsten
Er zijn in 1990 twee NTG bijeenkomsten georganiseerd
welke gekenmerkt waren door een hoge mate van infor-
matie uitwisseling:
1. Op 11 mei 1990 bij de Katholieke Universiteit te

Nijmegen.
Aanwezig waren 42 leden.

2. Op 20 november 1990 bij Digital Equipment bv te
Utrecht.
Aanwezig waren 38 leden.

Op deze bijeenkomsten werden ondermeer de volgende
algemene lezingen gehouden:
� ‘SGML en TEX in een wetenschappelijke uitgeverij’

door N.A.F.M. Poppelier,
� ‘Communicatie allerlei’ door J.L. Braams,
� ‘SGML en TEX’ door C.G. van der Laan.

Van bovengenoemde twee vergaderingen verschenen
uitgebreide verslagen met bijlagen (MAPS # 90.1 en
90.2). Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van deze
MAPS was in een sterke opgaande lijn.

De NTG dagen
Eind augustus/begin september werd in samenwerking
met de SGML User’s Group Holland, een SGML & TEX
conferentie georganiseerd. Aanwezig waren 90 deelne-
mers (inclusief sprekers), waaronder 5 Amerikanen, 2
Engelsen, 8 Duitsers en 1 Zwitser.
Op TEX gebied vond een driedaagse cursus ‘TEX Inter-
mediate’ en ‘TeX Advanced’ plaats.
Een verslag van deze bijeenkomst inclusief de volledige
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tekst van de belangrijkste lezingen verscheen in de NTG
MAPS # 90.2.

Werkbezoeken
Namens de NTG werden in 1990 de volgende internati-
onale bijeenkomsten bezocht:
� GUTenberg ’90

Van 14-18 mei werd door de voorzitter deelgenomen
aan deze Franse TEX Gebruikersbijeenkomst,

� EuroTEX’90 te Cork
Aan deze Europese TEX gebruikersbijeenkomst nam
namens de NTG eveneens de voorzitter deel.
De Board of Directors (BoD) bijeenkomst was in-
noverend. De Euro-top was interessant vanwege de
kennismaking met de Oost-Europese afgevaardigden.

Van beide bezoeken is door de voorzitter uitgebreid ver-
slag gedaan in de MAPS # 90.2.

De NTG werkgroepen
Een aantal werkgroepen waren in 1990 zeer actief het-
geen ondermeer resulteerde in het beschikbaarstellen
c.q. distribueren van de uitstekende MS-DOS TEX imple-
mentatie emTEX, onderzoek en verspreiding van speci-
fieke Nederlandstalige TEX zaken, onderzoek en onder-
steuning op het gebied van TEX communicatie, versprei-
ding van informatie op het gebied van SGML & TEX, en
informatieverstrekking over TEX versie 3.0.
In de beide MAPS van 1990 verschenen diverse bijdra-
gen van de werkgroepen.

Nieuwe bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft het beleid uitgezet de Nederlandse
wiskundigen te winnen voor het gebruik van TEX. Dit in
samenwerking met het CWI en het Wiskundig Genoot-
schap, naar analogie met de AMS in Amerika.
Daarnaast heeft educatie en de PD PC-distributie haar
speciale aandacht.

Diversen
� Goede contacten zijn er tussen de NTG en de an-

dere Europese TEX gebruikersgroepen. Besproken
zijn samenwerkingsmogelijkheden onderling en tus-
sen de LUG’s en TUG zelf.
Daarnaast heeft de goede samenwerking met de Ame-
rikaanse TEX gebruikersgroep geleid tot het opnemen
van de voorzitter van de NTG als een van de speci-
ale Vice Presidents binnen de BoD en tot het helpen
organiseren van EuroTEX90, Cork.

� Verspreiding vond plaats van de laatste TEX/LATEX
implementaties voor MS/PC-DOS, VAX en UNIX
systemen.

� Van zowel de TEX-NL fileserver als de TEX-NL list-
server werd in 1990 veel gebruik gemaakt. Het aantal
abonnees van de listserver steeg in 1990 van 88 naar
126. Daarnaast werd via de NTG, diverse bestanden
op de fileserver geplaatst.

� Door NTG leden werd een belangrijk aantal artike-
len gepubliceerd in TUGboat, het internationale tijd-
schrift van de TEX Users Group.
Eijkhout, Victor (1990): Unusual paragraph shapes.
TUGboat 11#1, 51–53.
Poppelier, Nico & Johannes Braams (1990): A style
option to adopt the standard LATEX documentstyles to
A4 paper. TUGboat 11#4, 98–102.
Eijkhout, Victor (1990): New books on TEX. TUG-
boat 11#2, 210–211. TUGboat 11#4, 572.
Laan, Kees van der (1990): Typesetting bridge via
TEX. TUGboat, 11#2, 265–275.
Eijkhout, Victor (1990): An indentation scheme.
TUGboat 11#4, 613–615.
Eijkhout, Victor (1990): A parskip scheme. TUG-
boat 11#4, 616-619.

Ook werd verslag gedaan van het wel-en-wee van
de NTG zowel mondeling op de diverse BoD bij-
eenkomsten als schriftelijk in TUGboat 11#3, 446:
NTG’s second year.
Daarnaast werden door een viertal leden lezingen ge-
geven op de EuroTEX90 conferentie in Cork/Ierland.
Victor Eijkhout trad tevens als docent op voor de TEX
advanced cursus.
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