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De Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep (NTG) is een vereniging die tot doel heeft
de kennis en het gebruik van TEX te bevorderen. De NTG fungeert als een forum voor
nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot computergebaseerde document-opmaak in het
algemeen en de ontwikkeling van ‘TEX and friends’ in het bijzonder. De doelstellingen
probeert de NTG te realiseren door onder meer het uitwisselen van informatie, het
organiseren van conferenties en symposia met betrekking tot TEX en daarmee verwante
programmatuur.
De NTG biedt haar leden ondermeer:
@
@
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Tweemaal per jaar een NTG-bijeenkomst.
Het NTG-tijdschrift MAPS.
De ‘TEX Live’-distributie op DVD/CDROM inclusief de complete CTAN softwarearchieven.
Verschillende discussielijsten (mailing lists) over TEX-gerelateerde onderwerpen,
zowel voor beginners als gevorderden, algemeen en specialistisch.
De FTP server ftp.ntg.nl waarop vele honderden megabytes aan algemeen te
gebruiken ‘TEX-producten’ staan.
De WWW server www.ntg.nl waarop algemene informatie staat over de NTG,
bijeenkomsten, publicaties en links naar andere TEX sites.
Korting op (buitenlandse) TEX-conferenties en -cursussen en op het lidmaatschap
van andere TEX-gebruikersgroepen.

Lid worden kan door overmaking van de verschuldigde contributie naar de NTG-giro
(zie links); vermeld IBAN- zowel als SWIFT/BIC-code en selecteer shared cost. Daarnaast
dient via www.ntg.nl een informatieformulier te worden ingevuld. Zonodig kan ook
een papieren formulier bij het secretariaat worden opgevraagd.
De contributie bedraagt ¤ 40; voor studenten geldt een tarief van ¤ 20. Dit geeft alle
lidmaatschapsvoordelen maar geen stemrecht. Een bewijs van inschrijving is vereist. Een
gecombineerd NTG/TUG-lidmaatschap levert een korting van 10% op beide contributies
op. De prijs in euro’s wordt bepaald door de dollarkoers aan het begin van het jaar. De
ongekorte TUG-contributie is momenteel $65.
MAPS bijdragen kunt u opsturen naar maps@ntg.nl, bij voorkeur in LATEX- of ConTEXt
formaat. Bijdragen op alle niveaus van expertise zijn welkom.
Productie. De Maps wordt gezet met behulp van een LATEX class file en een ConTEXt
module. Het pdf bestand voor de drukker wordt aangemaakt met behulp van pdftex 1.40.10
draaiend onder Linux 2.6. De gebruikte fonts zijn Linux Libertine, Inconsolata, schreefloze
en niet-proportionele fonts uit de Latin Modern collectie, en de Euler wiskunde fonts, alle
vrij beschikbaar.
The TEX Users Group (TUG): This publication is also known as issue 30:3 of TUGboat,
the journal of the TEX Users Group: http://tug.org/TUGboat
Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX (GUST): Tę publikację, przygotowaną przez
NTG, Holenderską Grupę Użytkowników TEXa, rozprowadza dla swoich członków Polska
Grupa Użytkowników Systemu TEX – GUST jako Biuletyn GUST (ISSN 1230-5650).
Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX e.V. (DANTE): This publication is also
known as issue 1/2010, 22. Jahrgang of Die TEXnische Komödie, the journal of DANTE e.V.
Československé sdružení uživatelů TEXu (CSTUG): This publication was distributed
by the Czechoslovak TEX Users Group to its members.

