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Rubriek met mededelingen van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Tevens wor-
den hier de notulen van de Algemene Ledenvergadering gepubliceerd.

Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig

Genootschap
De 232ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap zal worden gehouden op woensdag 15 april 2009 tijdens
het 45ste Nederlands Mathematisch Congres te Groningen.

1 Agenda
1 Opening
2 Verslag van de 231ste Algemene Ledenvergadering van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap van 17 juli 2008 in Amsterdam
3 Verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk

Wiskundig Genootschap van 2 oktober 2008 in Utrecht
4 Mededelingen
5 Besprekingen van de jaarverslagen over 2008. De hier ontbrekende

verslagen worden ter vergadering uitgereikt.
a. Verslag van de Secretaris
b. Verslag van de Penningmeester
c. Verslag van de Kascommissie
d. Verslag van de Stichting Epsilon
e. Verslag van het Nederlands Mathematisch Congres
f. Verslag van de Inspecteur der Boekerij
g. Verslag van de Publicatiecommissie
h. Verslag van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde
i. Verslag van de Archivaris
j. Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wis-

kundigen
k. Verslag van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde

6 Begroting 2009
7 Vaststelling contributie voor 2009 en voor 2010
8 Samenstelling Kascommissie 2009
9 Samenstelling van het Bestuur

Prof.dr. H.W. Broer’s lidmaatschap van het bestuur liep in 2008 af,
maar in verband met zijn betrokkenheid bij het initiatief om tot
een vereenvoudigde structuur te komen van de belangenbeharti-
ging van de wiskunde in Nederland is met instemming van de ALV
van 17 juli 2008 zijn voorzitterschap met één jaar verlengd. Het be-
stuur heeft het voornemen om de ondervoorzitter prof.dr. G. Vegter
(RUG) voor te dragen als opvolger van Henk Broer als voorzitter.
Henk Broer is bereid nog één jaar lid te blijven van het bestuur om
zijn beoogde opvolger in te werken en het bestuur bij te blijven
staan bij het bovengenoemde initiatief.
Dr. W. Bosma (RU) treedt statutair af. Tijdens de vergadering zal het
bestuur de leden informeren over zijn opvolging.
De overige leden van het bestuur zijn:
– dr. S. Bhulai (VUA), penningmeester
– dr. I. van Gulik-Gulikers (SLO Enschede), contacten met leraren
– dr. K.P. Hart (TUD), publicaties
– prof.dr. R. van der Mei (CWI en VUA), secretaris
– dr.ir. H.J.J. te Riele (CWI), archivaris en Inspecteur der Boekerij
– dr. A. Sevenster, PR en Stichting Epsilon
– prof.dr. G. Vegter (RUG), ondervoorzitter

10 Platform Wiskunde Nederland: inleiding, discussie, installatie be-
stuur (schriftelijke documentatie wordt vooraf in maart 2009 aan
de leden beschikbaar gesteld)

11 Statutenwijziging
12 Rondvraag
13 Sluiting
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2 Ad punt 2 van de Agenda
Hieronder volgen de notulen van de 231ste Algemene Ledenvergadering, tezamen

met de bijbehorende verslagen (voorzover ze niet eerder in het Nieuw Archief voor

Wiskunde gepubliceerd zijn): het financieel verslag over 2006 en de begroting

2007, en het financieel verslag over 2007 en de begroting 2008. De verslagen

van de Kascommissie over 2006 en 2007 zullen tijdens de ALV van 15 april 2009

bekend worden gemaakt.

2.1 Notulen van de 231ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wis-

kundig Genootschap, gehouden tijdens het Nederlands Mathematisch Con-

gres te Amsterdam, op 17 juli 2008

Notulist: Wieb Bosma

De vergadering werd bijgewoond door het Bestuur van het KWG en circa twintig

andere leden.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering om circa 16.30 uur en heet allen welkom.

In verband met de afwezigheid van de secretaris (met kennisgeving) en de pen-

ningmeester (op het laatste moment, wegens familieomstandigheden) deelt de

voorzitter mee dat op een extra Algemene Ledenvergadering, te houden in ok-

tober, de punten 4b, 4c, 5, 6, en 7 behandeld zullen worden. Tevens zullen de

punten 8 en 9 in omgekeerde volgorde behandeld worden.

2. Verslag van de 230ste Algemene Ledenvergadering.

Dit verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen.

Herman te Riele deelt mee dat de nalatenschap van professor Lekkerkerker in-

middels is afgehandeld. Na aftrek van kosten en successiebelasting (laag tarief

in verband met de verworven status van ‘algemeen nut beogende instelling’ voor

het KWG) valt van het resterende bedrag 20% toe aan de Stichting Gelders Land-

schap en 80% aan het KWG.

4. Jaarverslagen over 2007.

Naar aanleiding van het verslag van de Publicatiecommissie worden de afgetre-

den hoofdredacteuren van het Nieuw Archief voor Wiskunde, Jaap Molenaar en

Jaap Top, met applaus bedankt.

Bij de bespreking van het verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven

van Wiskundigen wordt op aandringen van enkele leden door het bestuur toege-

zegd dat de commissie aangespoord zal worden om tot een pro-actieve houding

met betrekking tot archieven en digitale bronnen te komen. Er wordt gesignaleerd

dat bij verhuizing van universitaire afdelingen noodgedwongen materiaal wordt

vernietigd.

De verslagen van de penningmeester en van de Kascommissie worden aangehou-

den tot een in oktober te houden extra Ledenvergadering. De overige verslagen

worden besproken en goedgekeurd.

9. Belangenbehartiging wiskunde in Nederland.

Henk Broer schetst de stand van zaken met betrekking tot het beoogde ‘Bureau

Wiskunde’. Sinds de rapporten van de commissie Tijdeman en het businessplan

van Arjen Sevenster is er niet heel veel gebeurd. Het werk van een werkgroep

die tot concrete daden zou moeten komen lag direct stil door ziekte van Jan van

Maanen, de voorzitter. Naar verwachting zullen er nu snel concrete stappen gezet

kunnen worden, voor zover die niet te sterk van de problematische geldstroom

afhankelijk zijn. Het bestuur wenst zich niet op deadlines vast te leggen.

8. Samenstelling van het Bestuur

Henk Broer en K.P. Hart treden statutair af. K.P. Hart stelt zich voor een tweede

termijn beschikbaar. Wegens de betrokkenheid van Henk Broer bij het ‘Bureau

Wiskunde’ stelt het bestuur voor de voorzitter nog voor één jaar aan te laten

blijven.

Er is enige verwarring over de status van de penningmeester (afwezig), omdat

tijdens de vorige Ledenvergadering nog geen kandidaat voor deze functie gevon-

den was.

Voor het vervolg van de behandeling van dit punt verlaat Henk Broer de zaal;

Gert Vegter neemt het voorzitterschap over. Statutair is verlenging van het voor-

zitterschap niet mogelijk, maar het is wel eerder voorgekomen. Verandering van

statuten is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid (en is nog redelijk recent

gebeurd). Bovendien zal het ‘Bureau’ mogelijk opnieuw statutenwijzigingen no-

dig maken.

Er worden ook enige vraagtekens gezet bij het enerzijds wegens grote inspanning

voor het ‘Bureau’ voortzetten van het voorzitterschap en anderzijds het gebrek

aan bereidheid toezeggingen met harde deadlines te doen.

Achtereenvolgens worden de verlenging van het voorzitterschap van Henk Broer,

een tweede termijn voor K.P. Hart, en de benoeming van Sandjai Bhulai tot nieuw

bestuurslid, in stemming gebracht. Behoudens één onthouding bij de eerste en

bij de tweede stemming, stemmen alle aanwezige leden (27) in met de voorstel-

len.

10. Rondvraag.

Enkele leden dringen aan op goede controle van berichten die door de Nederland-

se Onderwijs Commissie Wiskunde (mede) namens het KWG uitgaan, vanwege

de recente commotie rond de examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs.

De voorzitter repliceert dat de NOCW in hoge mate zelfstandig opereert maar wel

rapporteert aan het Bestuur, en uiteindelijk ter verantwoording geroepen kan

worden.

Er ontstaat enige discussie over de weinig geslaagde pogingen om wiskunde

naar aanleiding van het 5ECM-congres prominent in het nieuws te krijgen. Uitein-

delijk krijgen geldgebrek (voor aansprekende speciale projecten) en gebrek aan

belangstelling bij de media de schuld.

Rob van der Waall vraagt aandacht voor het ‘stuwmeer’ aan recensies dat vol-

gens hem op publicatie in het Nieuw Archief ligt te wachten. Het bestuur zegt toe

hiernaar te kijken.

Tom Koornwinder vraagt naar de toekomst van de website met biografische ge-

gevens van nederlandse wiskundigen (www.bwnw.nl) omdat er weinig lijkt te

veranderen. Dit is geen initiatief van het KWG, maar een LiO project dat inmid-

dels is afgesloten. Er wordt wel gewerkt aan voortzetting in andere vorm, en de

mogelijkheid van een papieren versie wordt ook onderzocht. Het bestuur zal pro-

beren nadere informatie te verkrijgen.

11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 17.30 uur.

2.2 Financieel verslag 2006 en begroting 2007

Het jaarverslag over 2006 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

2004 en 2005. Dit jaarverslag heeft betrekking op de financiën van het KWG en,

daarbinnen, het Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW).

Balans begin 2006

De beginbalans 2006 is identiek aan de eindbalans 2005, zoals gepubliceerd in

het financieel jaaroverzicht 2005.

De post debiteuren is relatief hoog, doordat op 1 januari een aanzienlijk deel

van de door Uitgeverij Giethoorn ten Brink voor het KWG geïnde contributies

nog niet was overgemaakt, doordat nog niet alle instituutslidmaatschappen zijn

geïnd en doordat een deel van de bijdrage van sponsors voor de Nationale PR

medewerker wiskunde nog niet was geïnd (dit loopt via het KWG). Daarnaast

stond op 1 januari nog een aantal rekeningen aan adverteerders in het NAW

open. Tenslotte heeft het KWG in 2006 een lening verstrekt aan de Nederlandse

Wiskunde Olympiade, die de komende jaren zal worden terugbetaald. Nog te

betalen salarissen over 2005 en 2006, waar nog deels nog geen rekeningen

voor zijn binnengekomen, vormen een aanzienlijk deel van het aan crediteuren

verschuldigde bedrag.

Resultatenrekening

Het eigen vermogen van het KWG is in 2006 met D 4.866,54 toegenomen, zie

Tabel 1:

D

Kapitaal eind 2005 188.131,63

Resultaat boekjaar 2006 4.888,54

Kapitaal eind 2006 192.998,17

Tabel 1 Resultatenrekening 2006
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ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Pythagoras 4.377,18 Pythagoras 9.495,09

Debiteuren 48.253,40 Overige crediteuren totaal 67.745,50

Deelname Epsilon Uitgaven 1.028,14

Liquide middelen: Eigen vermogen

Postbank 2.829,79

ABN AMRO 16.064,62

Vaste activa

Financiële vaste activa

Aandelen 4.128,96

Postbank Rentemeerrekening 119.856,85

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 68.833,28 Kapitaal eind 2006 188.131,63

265.372,22 265.372,22

Tabel 2 Beginbalans 2006

ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Pythagoras 13.777,03 Pythagoras 9.495,09

Overige debiteuren totaal 71.228,84 Overige crediteuren totaal 50.539,30

Liquide middelen: Eigen vermogen

Postbank 42.449,12

ABN AMRO 13.760,81

Vaste activa

Financiële vaste activa:

Aandelen 4.399,69

Postbank Rentemeerrekening 36.518,62

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 70.898,45 Kapitaal eind 2006 192.998,17

253.032,56 253.032,56

Tabel 3 Eindbalans 2006

Nadat in 2005 een beperkt verlies (D 855) geleden was, is het resultaat over

2006 weer positief, bij gelijk gebleven contributies van de leden. Dit is redelijk

in overeenstemming met de begroting.

Toelichting bij de balanspost deelname Epsilon Uitgaven aandelen.

• Het restant van de balanspost deelname Epsilon Uitgaven (D 1.028,14) is

zoals in het jaarverslag over 2005 aangekondigd afgeschreven.

• De totale waarde van de aandelenportefeuille bedraagt per ultimo 2006 D

4.399,69, zie Tabel 4.

Begroting en kosten 2006 en begroting 2007

Tabel 5 toont de begrote en werkelijke kosten over het boekjaar 2006, en de

begrote kosten voor 2007.

D

Aandelen begin 2006 4.128,96

Bij: dividend en herwaardering 270,73

Aandelen eind 2006 4.399,69

Tabel 4 Mutaties aandelenportefeuille in 2006

Toelichting bij tabel 5:

1. Ad 4125: In het boekjaar 2006 werden t.b.v. het NAW de volgende betaalde

functies vervuld:

a. Eindredacteur, 0,2 fte

b. Bureauredactie, twee maal 0,2 fte (gedurende enkele maanden één maal

0,2 fte)

c. Bladmanager, 0,3 fte

2. Ad 4151: Het betreft hier het netto door het KWG aan portokosten bestede

bedrag. Het CWI vergoedt de voor ruilabonnementen gemaakte portokosten.

In 2006 ging het hierbij om D 2.409,05.

3. Ad 4155: Dit betreft het netto aandeel van het KWG in de vergaderkosten. De

UU vergoedt, als onderdeel van het instituutslidmaatschap, een deel van de

vergaderkosten, te weten D 560,00.

4. Ad 4158: de rekening voor ledenadministratie in 2007 is nog niet binnenge-

komen. Het betreft hier een schatting.

5. Ad SBW: in 2007 en volgende jaren zullen aanzienlijke kosten gemaakt wor-

den ten behoeve van de commissie Structuurbehartiging Wiskunde. Voor

2007 is reedsD 3.000 gereserveerd. DezeD 3.000 komen ten laste van 2006.

6. Ad 4160: In 2005 bedroeg de post overige kosten D 18.383,67. In 2006 valt

deze post aanzienlijk lager uit, m.n. doordat er in 2006 geen Brouwerlezing

plaatsvond. Voor 2007 zijn geen uitzonderlijk hoge kosten voorzien, maar het

begrote bedrag is nog altijd overschreden. Dit is gedeeltelijk het gevolg van
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GrBk nr. Omschrijving begroot 2006 (D ) werkelijk 2006 (D ) begroot 2007 (D )

4125 Salarissen 38.000 36.857,88 38.000

4151 Porti 6.000 5.061,61 5.500

4152 Drukkosten 20.000 17.749,75 20.000

4153 Ontwerpkosten 4.500 2.972,62 3.000

4154 PR/Reclame 500 0 500

4155 Vergaderkosten 1.000 1.454,08 1.500

4158 Ledenadministratie 2.000 2.000,00 2.000

- Activiteiten i.s.m. SBW - - 7.000

4160 Overige kosten 7.500 11.459,75 12.000

4162 Stichting Epsilon 2000 2.503,54 300

4170, 4729 Sponsoring 15.000 15.090,65 17.000

4200 Verzekering 400 401,25 400

4251 Afdracht EMS 1.150 1.140,00 1.150

4252 Afdracht IM 1.800 1.717,20 1.800

4253 Afdracht IMU 750 750,00 750

4980, 9152 Bankkosten 100 63,47 100

Totaal 100.700 99.227,79 111.000

Tabel 5 Resultatenrekening 2006 en begroting 2007: kosten

de reservering die gemaakt is voor SBW-activiteiten in 2007.

7. Ad 4162: Dit betreft bij de oprichting van de Stichting Epsilon gemaakte kos-

ten. Stichting Epsilon heeft op 1 januari 2006 Epsilon Uitgaven overgenomen.

Dit is in 2006 bescheiden gevierd. De Stichting heeft van het KWG een start-

kapitaal van D 2.000 ontvangen, en zal verder financieel onafhankelijk zijn.

8. Ad 4170: Het KWG heeft in 2006 de volgende sponsorbijdragen verstrekt:

a. Stichting Vierkant: D 10.000

b. Kaleidoscoopdag: D 150

c. LIMO: D 500

d. Nationale PR medewerker: D 1.000

e. Najaarssymposium ITW 2005: D 494,63

In de begroting is bij sponsoring ook uitgegaan van de grootboeken 4726

en 4729: de KWG-activiteiten (zie ook het volgende punt). Voor 2007 worden

vergelijkbare uitgaven voorzien. Dit jaar wordt voor het eerst een studiereis

gesponsord, waarbij de gesponsorde deelnemers als tegenprestatie lid wor-

den van het KWG. Waarschijnlijk sponsort het KWG ook een door studenten

van de filmacademie geproduceerde film over Gödel. De sponsoring voor

Stichting Vierkant wordt gedekt door een tweetal instituutslidmaatschappen.

9. Ad 4726, 4729: het KWG heeft in 2006 de volgende activiteiten georganiseerd:

a. NMC 2006: D 2.500,00

b. Wintersymposium 2006: D 452,02

Voor 2007 worden vergelijkbare activiteiten voorzien.

10. Ad 4253: De KNAW draagt op dit moment het grootste deel van de kosten

van het Nederlandse lidmaatschap van de International Mathematical Union,

maar heeft aangeven dit m.i.v. 2008 te willen veranderen.

Baten 2006 en begroting 2007

Zie Tabel 6.

Toelichting bij tabel 6:

1. Ad 5150: De inkomsten uit contributies vertonen nog altijd een dalende trend,

maar de daling is minder sterk dan in 2005. Het bestuur probeert met name

onder studenten nieuwe leden te werven. Studentleden krijgen een gratis

kennismakingslidmaatschap van een jaar, dus een mogelijk effect hiervan

wordt pas met vertraging zichtbaar.

2. Ad 5151: Alleen de structurele inkomsten uit het structurele Godefroy legaat

zijn begroot.

3. Ad 5153: De inkomsten uit advertenties hebben zich, na een zeer sterke daling

in 2005, gestabiliseerd.

4. Ad 5156: Deze contributies werden in 2004, 2005 en 2006 aangewend voor

sponsoring van de Stichting Vierkant. Contributies van instituutsleden die ten

goede komen aan Pythagoras en bijdragen in natura komen op deze begro-

ting niet voor. In 2006 waren instituutslid: het CWI, Eurandom, Technische

Universiteit Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eind-

hoven, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht,

Vrije Universiteit. Katholieke Universiteit Nijmegen en Universiteit Twente.

5. Ad 5160: Alleen de tegemoetkoming van de Stichting Reprorecht is begroot.

6. Ad 9090: De rente wordt geboekt in het jaar waarin deze binnenkomt, niet in

het jaar waarop deze betrekking heeft.

Samenvatting en aanbevelingen

Het financieel overzicht over 2006 laat een positief resultaat zien. Voor 2007

wordt een beperkt negatief resultaat voorzien. Dit is, gezien de grootte van het

eigen vermogen, geen reden de contributie te verhogen.

Het KWG maakt tot op heden gebruik van papieren overschrijfkaarten. On-

langs heeft de Postbank de mogelijkheden om electronisch te bankieren voor

zakelijke rekeninghouders aanzienlijk verruimd. Het lijkt aantrekkelijk hiervan

gebruik te gaan maken.

In 2008 vind het Fifth European Congress of Mathematics in Amsterdam

plaats. Onderdeel van dit congres is een Brouwerlezing. Hiermee moet in de

begroting voor 2008 rekening gehouden worden.

Het KWG heeft onlangs de status van ‘algemeen nut beogende instelling’

gekregen. Dit heeft mogelijk consequenties voor de wijze waarop het financieel

jaarverslag geproduceerd wordt.

Amsterdam, 2 oktober 2008

Fieke Dekkers, oud-penningmeester

Sandjai Bhulai, penningmeester

2.3 Financieel verslag 2007 en begroting 2008

Het jaarverslag over 2007 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

2004, 2005 en 2006. Dit jaarverslag heeft betrekking op de financiën van het KWG

en, daarbinnen, het Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW). Bij de wisseling van het

penningmeesterschap is de boekhoudstructuur op enkele punten aangepast (zie

Tabellen 11 en 12).

In 2007 heeft zich een uniek voorval voorgedaan, omdat er een groot legaat

van Prof. C.G. Lekkerkerker aan het KWG geschonken is. Prof. C.G. Lekkerkerker
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GrBk Nr. Omschrijving begroot 2006 (D ) werkelijk 2006 (D ) begroot 2007

5150, 5121,5251, 5252 Contributies KWG-leden 85.000 84.707,31 85.000

5151 Legaten en donaties 200 222,12 200

5153 Advertenties 4.500 3.925,00 4.500

5154,5155,5160 Overige baten 0 475.09 400

5156 Contributies inst. leden 10.000 10.000,00 10.000

5157 Contributies bedrijfsleden 1.000 1.000,00 1.000

9052,9090 Rente 4.500 3.764,81 4.000

Totaal 105.200 104.094,33 105.100

Tabel 6 Resultatenrekening 2006 en begroting 2007: baten

ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 85.005,87 Crediteuren 60.034,39

Liquide middelen:

Postbank 42.449,12

ABN AMRO 13.760,81

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa

Aandelen 4.399,69

Postbank Rentemeerrekening 36.518,62

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 70.898,45 Kapitaal eind 2006 192.998,17

253.032,56 253.032,56

Tabel 7 Beginbalans 2007

ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 107.579,93 Crediteuren 37.741,84

Liquide middelen:

Postbank 129.135,42

ABN AMRO 13.561,99

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa

Aandelen 4.318,54

Postbank Rentemeerrekening 38.773,05 Legaat Lekkerkerker 140.258,08

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 73.309,83 Kapitaal eind 2007 188.678,84

366.678,76 366.678,76

Tabel 8 Eindbalans 2007

was voormalig hoogleraar in de zuivere wiskunde aan de Universiteit van Am-

sterdam. Een biografie van Prof. Lekkerkerker heeft in het Nieuw Archief van de

Wiskunde gestaan (NAW 5/1, nr. 3, september 2000, online beschikbaar). Het

bestuur is zeer erkentelijk voor het legaat en zal er een goede bestemming aan

geven.

Balans begin 2007

De beginbalans 2007 is identiek aan de eindbalans 2006, zoals gepubliceerd in

het financieel jaaroverzicht 2006.

Balans eind 2007

Tabel 8 geeft de balans eind 2007.

De post debiteuren is relatief hoog, doordat op 1 januari een aanzienlijk deel

(D 33.888,11) van de door Uitgeverij Giethoorn ten Brink voor het KWG geïnde

contributies nog niet was overgemaakt. Daarnaast heeft het Lekkerkerker legaat

voor een toename in het kapitaal gezorgd.
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D

Kapitaal eind 2006 192.998,17

Resultaat boekjaar 2007 −4.319,33

Kapitaal eind 2007 188.678,84

Tabel 9 Resultatenrekening 2007

D

Aandelen begin 2007 4.399,69

Bij: dividend en herwaardering −81,15

Aandelen eind 2007 4.318,54

Tabel 10 Mutaties aandelenportefeuille in 2007

Resultatenrekening

Het eigen vermogen van het KWG is in 2007 met D 135.938,75 toegenomen.

Echter, als het legaat Lekkerkerker niet meegenomen wordt, dan zien we dat het

eigen kapitaal met D 4.319,33 verminderd is, zie Tabel 9.

Ten opzichte van het jaar 2006, waarin een positief resultaat van D 4.866,54

werd behaald, is dit jaar het resultaat, gecorrigeerd voor het legaat, negatief.

Toelichting bij de balanspost aandelen.

• De totale waarde van de aandelenportefeuille bedraagt per ultimo 2007 D

4.318,54, zie Tabel 10.

Begroting en kosten 2007 en begroting 2008

Tabel 11 toont de begrote en werkelijke kosten over het boekjaar 2007, en de

begrote kosten voor 2008. Bij de wisseling van het penningmeesterschap is de

boekhoudstructuur op kleine punten aangepast.

Toelichting bij tabel 11:

1. Ad 4125: In het boekjaar 2007 werden t.b.v. het NAW de volgende betaalde

functies vervuld:

a. Eindredacteur, 0,2 fte

b. Bureauredactie, drie maal 0,2 fte

c. Bladmanager, 0,3 fte

2. Ad 4151: Het betreft hier het netto door het KWG aan portokosten bestede

bedrag. Het CWI vergoedt de voor ruilabonnementen gemaakte portokosten.

In 2007 ging het hierbij om D 2.409,05.

3. Ad 4155: Dit betreft het netto aandeel van het KWG in de vergaderkosten. De

UU vergoedt, als onderdeel van het instituutslidmaatschap, een deel van de

vergaderkosten, te weten D 560,00.

4. Ad 4158: Het KWG ontvangt geen factuur meer voor de ledenadminstratie. De

kosten hiervoor worden verrekend met de abonnementsgelden van Giethoorn

ten Brink.

5. Ad SBW: In 2007 en volgende jaren zullen aanzienlijke kosten gemaakt wor-

den ten behoeve van de commissie StructuurBehartiging Wiskunde. Het werk

voor het rapport SBW is in 2007 voltooid. Voor 2008 is reeds D 5.000 gere-

serveerd. Deze D 5.000 komen ten laste van 2007.

6. Ad 4160: In 2006 bedroeg de post overige kostenD 15.090,65. Door herstruc-

tering van de boekhoudstructuur zijn een deel van deze kosten onder een

andere grootboek ondergebracht. Voor 2008 wordt een voorziening van D

2.500 getroffen.

7. Ad 4162: Dit betreft declaraties van KWG bestuursleden die betrokken zijn bij

het bestuur van de Stichting Epsilon.

8. Ad 4170: Het KWG heeft in 2007 de volgende sponsorbijdragen verstrekt:

a. LIMO 2007: D 500

b. De Leidsche Flesch: D 500

c. Studiereis A-Eskwadraat: D 400

d. Studiereis STRAUSS: D 250

e. Filmacademie Amsterdamse Hogeschool: D 1.190

Voor 2008 worden vergelijkbare uitgaven voorzien. Vorig jaar werd voor het

eerst een studiereis gesponsord, waarbij de gesponsorde deelnemers als

tegenprestatie KWG lid worden. Dit principe is dit jaar aangehouden.

9. Ad 4726, 4729: Het KWG heeft in 2006 de volgende activiteiten georganiseerd:

a. NMC 2007: D 2.550,00

b. Wintersymposium 2007: D 2.673,92

Voor 2007 worden vergelijkbare uitgaven voorzien.

10. Ad 4171: Voor 2008 wordt voor het 5ECM congres D 50.000 begroot.

11. Ad 4253: De KNAW heeft dit jaar de kosten van het Nederlandse lidmaat-

schap van de International Mathematical Union op zich genomen, maar heeft

aangeven dit te willen veranderen.

Baten 2007 en begroting 2008

Zie Tabel 12.

Toelichting bij tabel 12:

1. Ad 5150: De inkomsten uit contributies vertonen een stijgende trend. Het is

onduidelijk of dit het gevolg is van de sponsoring van studiereizen, waarbij

studenten een gratis kennismakingslidmaatschap krijgen, of dat dit veroor-

zaakt wordt door nieuwe leden die geen student zijn.

2. Ad 5151: Alleen de structurele inkomsten uit het structurele Godefroy legaat

zijn begroot.

3. Ad 5153: De inkomsten uit advertenties laten een daling zien ten opzichte van

2006.

4. Ad 5156: Deze contributies werden in 2004, 2005 en 2006 aangewend voor

sponsoring van stichting Vierkant. In de praktijk blijkt dat de instituutsgelden

niet overgemaakt worden. Deze post verklaart grotendeels de daling van D

4.319,33 van het kapitaal eind 2007. Dit is een aandachtspunt van het bestuur.

5. Ad 9090: De rente wordt geboekt in het jaar waarin deze binnenkomt, niet in

het jaar waarop deze betrekking heeft.

Samenvatting en aanbevelingen

Het financieel overzicht over 2007 laat een positief resultaat zien. Dit resultaat

is het gevolg van een eenmalige legaat van professor Lekkerkerker. Als het resul-

taat gecorrigeerd wordt voor het legaat, dan is het resultaat negatief. De oorzaak

hiervan ligt in het uitblijven van de contributies van institutionele leden en be-

drijfsleden. De begroting laat zien dat bij gelijkblijvende omstandigheden het

eigen kapitaal zal dalen. Dit is een aandachtspunt van het bestuur.

Het 5ECM congres vindt in 2008 in Amsterdam plaats. Onderdeel van dit

congres is een Brouwerlezing. Hiermee is in de begroting voor 2008 rekening

gehouden.

Amsterdam, 2 oktober 2008

Sandjai Bhulai, penningmeester

3 Ad punt 3 van de Agenda
Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap, gehouden op 2 oktober 2008 in Utrecht

De vergadering werd bijgewoond door het Bestuur en door twee leden (J. Ste-

geman en T. Koornwinder).

Tijdens deze vergadering zijn de Financiële jaarverslagen van 2006 en 2007

en de bijbehorende begrotingen voor 2007 en 2008 besproken. Deze stonden

op de agenda van de ALV van 17 juli 2008 tijdens NMC44 in Amsterdam, maar

konden door de onvoorziene afwezigheid van de penningmeester (door familie-

omstandigheden) toen niet worden besproken. In de tussentijd zijn de stuk-

ken, na overleg met de kascontrolecommissie, op enkele plaatsen gewijzigd: de

nieuwe stukken zijn na deze vergadering op de KWG-website ter inzage geplaatst.

De voorzitter van de kascontrolecommissie, Jan Stegeman, deelde mee dat ge-

werkt wordt aan de controle van de jaarstukken van 2006 en 2007 (die met

aanzienlijke vertraging door de vorige penningmeester aan de huidige penning-

meester, en aan de kascontrolecommissie, zijn overgedragen). Hij verwacht dat
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GrBk nr. Omschrijving begroot 2007 (D ) werkelijk 2007 (D ) begroot 2008 (D )

4125 Salarissen 38.000 49.332,62 50.000

4126 PR-Taakgroep − -4.645,37 0

4151 Porti 5.500 6.748,93 6.500

4152 Drukkosten 20.000 26.479,31 25.000

4153 Ontwerpkosten 3.000 4.674,32 4.000

4154 PR/Reclame 500 0 −
4155 Vergaderkosten 1.500 1.989,85 2.000

4158 Ledenadministratie 2.000 0 −
− Activiteiten i.s.m. SBW 7.000 7.348,50 5.000

4160 Overige kosten 12.000 10,25 2.500

4162 Stichting Epsilon 300 96,10 150

4170 Sponsoring 12.000 2.840,00 2.000

4171 Sponsoring 5ECM − − 50.000

4726, 4729 KWG activiteiten 5.000 5223,92 5.000

4200 Verzekering 400 401,25 400

4251 Afdracht EMS 1.150 1.200,00 1.250

4252 Afdracht IM 1.800 0 −
4253 Afdracht IMU 750 750,00 750

4980, 9152 Bankkosten 100 52,87 50

Totaal 111.000 102.502,55 154.600

Tabel 11 Resultatenrekening 2007 en begroting 2008: kosten

GrBk Nr. Omschrijving begroot 2007 (D ) werkelijk 2007 (D ) begroot 2008

5150, 5121,5251, 5252 Contributies KWG-leden 85.000 89.545,42 90.000

5151 Legaten en donaties 200 222,12 200

5158 Legaat Lekkerkerker − 140.258,08 −
5153 Advertenties 4.500 2.250,00 2.500

5154,5155,5160 Overige baten 400 1.439,23 1.000

5156 Contributies inst. leden 10.000 0 0

5157 Contributies bedrijfsleden 1.000 0 0

9052, 9090 Rente 4.000 4.726,45 4.000

Totaal 105.100 238.441,30 97.700

Tabel 12 Resultatenrekening 2007 en begroting 2008: baten

deze binnenkort kan worden afgerond.

Het bestuur heeft het voornemen om de contributie in twee jaar tijd met D 10

per jaar te verhogen. Tijdens de ALV van 2009 zal het bestuur dit gemotiveerd

aan de orde stellen.

4 Ad punt 5 van de Agenda

4.1 Verslag van de Secretaris

4.1.1 Leden Het genootschap had op 1 januari 2009 acht ereleden (P.C. Baayen,

F. van der Blij, N.G. de Bruijn, J.C. van de Craets, D. van Dalen, J. Korevaar, J.A.F. de

Rijk en F. Verhulst) en 1329 leden, van wie 220 gebruik maakten van het tarief voor

gepensioneerden, 199 van het reciprociteitstarief en 119 van het studenttarief.

47 leden waren tevens lid van de European Mathematical Society.

4.1.2 Verslag van de Kaleidoscoopdag De Kaleidoscoopdag vond plaats

op 18 april 2008 aan de Universiteit Nijmegen en werd georganiseerd door

W.S.G. Abacus (Universiteit Twente) en W.S.V. Desda (Radboud Universiteit Nij-

megen). Het thema was: ‘Money Moves’. Er werden lezingen verzorgd over

Internetbankieren (digitale beveiliging), Hypotheken/beleggingen, Verzekerin-

gen/aandelen/hypotheken, en over Eurodiffusie.

4.1.3 Verslag van het Wintersymposium Het Wintersymposium, georganiseerd

door Iris van Gulik-Gulikers, werd gehouden op 12 januari 2008 in het Academie-

gebouw bij de Dom in Utrecht. Het thema was ‘Wiskundehelden uit de Gouden

Eeuw’. Sprekers en hun onderwerpen waren:

• Teun Koetsier (Vrije Universiteit Amsterdam), Simon Stevin en Windmolens

• Jan van Maanen (Univ. Utrecht en Freudenthal Instituut), Van Schooten en

Zonen: een familiebedrijf in wiskunde

• Fokko Jan Dijksterhuis (Univ. Twente), Christiaan Huygens

Het symposium trok 155 belangstellenden.

4.1.4 Wiskunde Persdienst De Wiskunde Persdienst (www.wiskundepers-

dienst.nl) is een initiatief uit 2002 van de Nederlandse Vereniging voor Wiskun-

deleraren en het KWG. De WPD verzamelt en verspreidt wiskundig geörienteerd

nieuws. Het KWG en Bauke Conijn (TU/e) verzorgen de website. Het beheer van

de berichten is in handen van de TU/e, het Centrum voor Wiskunde & Informatica

en leden van de Wiskunde Webmasters. Op dit moment worden nieuwsberichten

gepubliceerd op de websites van de Wiskunde Persdienst, het KWG, de NVvW, Py-
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thagoras en Digischool, en op WisWeb (de website van het Freudenthal Instituut

voor het voortgezet onderwijs). In 2008 verschenen 35 nieuwsberichten.

4.1.5 PR-activiteiten Het Genootschap heeft bij verschillende gelegenheden

PR-actiteiten ontplooid, zoals tijdens het 44ste Nederlands Mathematisch Con-

gres, en het Fifth European Congress of Mathematics in Amsterdam (14-18 juli),

bij evenementen zoals de Jaarvergadering/Studiedag en de Nationale Wiskunde

Dagen van de NVvW, het Wintersymposium van het KWG, de vakantiecursussen

van het CWI, de Wetenschapsdag en de Kaleidoscoopdag. Dit gebeurde veelal in

samenwerking met het Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras. Ter onder-

steuning van de PR-activiteiten werd promotiemateriaal gebruikt, bestaande uit

de KWG-poster, WG-folder, en WG-ansichtkaarten.

4.1.6 Landelijke taakgroep wiskunde PR Deze groep bestaat uit Jan van de

Craats (OU en UvA), Vincent Jonker (Freudenthal Instituut, UU), Marian Kollenveld

(NVvW), Tom Koornwinder (UvA), Arjen Sevenster (KWG), Ionica Smeets (UL) en

Chris Zaal (UvA), en opereert onder auspiciën van het KWG. Adviserend lid is Carl

Koppeschaar (hoofdredacteur van Kennislink, www.kennislink.nl/web/show?

id=134109). Tom Koornwinder fungeert als contactpersoon voor de taakgroep.

De groep beschikt sinds 1 december 2004 over een parttime PR-medewerker

(0.2 fte). Vanaf oktober 2007 vervult Charlotte Vlek deze functie. Zij heeft als

algemene taak om zich actief in te zetten voor een positieve beeldvorming met

betrekking tot de wiskunde, met name bij scholieren. Als concreet project heeft

zij de website ‘wiskunde in perspectief’ ( www.wiskundeinperspectief.nl) verder

ontwikkeld. Deze website brengt het beroepsperspectief na een wiskundestudie

onder de aandacht door middel van interviews met afgestudeerde wiskundi-

gen in een grote verscheidenheid van beroepen. De website zal verder onder

de aandacht van docenten en scholieren worden gebracht door een binnenkort

breed te verspreiden klassenposter. Een volgend project waar Charlotte Vlek

thans aan werkt, is het project Eureka: ‘Wiskundestudenten laten scholieren in

een gastles het Eureka-gevoel beleven’. De Universiteit Groningen is begonnen

met deze formule van promotieteams van wiskundestudenten die de scholen

langsgaan om daar een gastles te geven. Nu is Charlotte bezig om iets dergelijks

ook in andere universiteitssteden op te starten, zodat uiteindelijk een landelijke

dekking bereikt wordt.

Verder worden via de taakgroep de werkzaamheden voor Kennislink Wis-

kunde (www.kennislink.nl/web/show?id=100552) van Alex van den Brandhof

(redacteur van de vakpagina Wiskunde) gesponsord.

De genoemde activiteiten werden gedurende 2008 financieel mogelijk ge-

maakt door de onderzoekscholen Stieltjes en MRI, de Stichting Compositio, de

Nederlands Vereniging van Wiskundeleraren, het STW-EW programma Wiskunde

Toegepast en het KWG, terwijl het Freudenthal Instituut immateriële bijstand gaf

door het beheer en onderhoud van de website www.wiskundeinperspectief.nl.

Aan de productie- en verzendkosten van de klassenposter werd bijgedragen door

13 universitaire en HBO-opleidingen wiskunde.

Tom Koornwinder, contactpersoon

4.2 Verslag van de Penningmeester over 2008

Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2009 uitgereikt.

4.3 Verslag van de Kascommissie over 2008

Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2009 uitgereikt.

4.4 Verslag van de Stichting Epsilon

Het bestuur van de Stichting bestond in 2008 uit dr. G.M. Hek (IIL, Geneve):

voorzitter, dr. S. Bhulai (VU): secretaris/penningmeester, dr. K.P. Hart (TUD), drs.

F.L.J.M. van den Heuvel (Meridiaan College ’t Hooghe Landt, vanaf nov. ’08), dr.

A. Sevenster (voorheen Elsevier). Voor de dagelijkse werkzaamheden in de uit-

geverij is een ‘managing director’, in de persoon van drs. C. Boss-Reus, in dienst.

De redactie van de wetenschappelijke reeks wordt voorgezeten door prof.dr. G.

Vegter (RUG); de voorzitter van de Zebraredactie is drs. P.M.G.M. Kop (ICLON).

De belangrijkste activiteit van Epsilon Uitgaven is natuurlijk het uitgeven en

de verkoop van boeken. In 2008 zijn er diverse teksten uitgegeven: twee nieuwe

delen en vier herdrukken in de wetenschappelijke reeks en twee nieuwe delen

in de Zebra-serie. Daarnaast zijn er inmiddels vier teksten voor wiskunde D te

vinden op de website.

Al bij de oprichting van Stichting Epsilon werd gedacht over een mogelijke

uitbreiding van het boekenbestand van Epsilon Uitgaven richting de (theoreti-

sche) informatica. In 2008 is een eerste tekst van de Open Universiteit (Starten

met programmeren, van Marleen Sint) uitgegeven en een vervolg ligt in het ver-

schiet. Tevens is in 2008 hard gewerkt aan een reeks bijspijkerboekjes over

vwo-wiskunde, waarvan de eerste begin 2009 in de winkel zullen liggen.

Al in 2007 toonde het KWG belangstelling voor de uitgave van een school-

boekenmethode, maar het overleg met een bestaande, kleine uitgever van een

dergelijke methode leverde niets op. In 2008 heeft het stichtingsbestuur nog een

mogelijkheid onderzocht, maar uiteindelijk besloten in deze richting voorlopig

niets te ondernemen.

Wat betreft de dagelijkse werkzaamheden is getracht verbetering te brengen

in de fragiele situatie met slechts één werknemer voor alle dagelijkse zaken.

Sinds eind oktober is er naast Carolien Boss een tweede (freelance) kracht werk-

zaam voor de uitgeverij, die vooral het afhandelen van de boekenbestellingen

verzorgt. Hierdoor is er voor de overige werkzaamheden, zoals de eindredactie

van nieuw uit te geven teksten, meer tijd. Om de werkzaamheden verder te ver-

eenvoudigen heeft het bestuur, op initiatief van Carolien Boss, in het voorjaar

besloten een groot deel van de nu nog handmatige werkzaamheden te gaan auto-

matiseren. Na enig onderzoek naar geschikte software pakketten is eind oktober

een opdracht gegeven tot de bouw van een pakket ‘Epsilon Online’.

Geertje Hek, voorzitter Stichting Epsilon

4.5 Verslag van het Fifth European Congress of Mathematics en van het 44ste

Nederlands Mathematisch Congres

Het Fifth European Congress of Mathematics werd van 14-18 juli in de RAI in

Amsterdam gehouden. Het stond onder auspiciën van de European Mathematical

Society, en van het KWG. Voor een verslag van de hand van Wieb Bosma, zie

het september 2008-nummer van het Nieuw Archief voor Wiskunde. Het 44ste

Nederlands Mathematisch Congres was ingebed in het Fifth European Congress

of Mathematics (5ECM). De volgende activiteiten vonden plaats:

a. De 13e Brouwerlezing werd op maandagavond 14 juli door Phillip Griffiths van

het IAS Princeton aan de VU gegeven. De lezing werd voorafgegaan door een

laudatio, uitgesproken door de voorziter van de Brouwercommissie, Eduard

Looijenga. Na afloop was er een receptie.

b. Op maandagmiddag 14 juli heeft Dirk van Dalen (Univ. Utrecht) in de RAI een

historische lezing gegeven over Brouwer, getiteld: Brouwer’s revolution - a

century later.

c. De 9de Beeger Lezing werd op 17 juli door Dan Bernstein (Univ. of Illinois,

Chicago) gegeven en was getiteld: Edwards curves.

d. De 3de Philips Wiskundeprijs voor promovendi–wedstrijd werd gehouden op

17 juli in de RAI. De volgende zes sprekers waren door de prijscommissie

geselecteerd: Stefanie Donauer (VU), Willemien Ekkelkamp (CWI), Robbert

de Haan (CWI), Erik Jan van Leeuwen (CWI), Arjen Stolk (Univ. Leiden) en Yana

Volkovich (Univ. Twente). De prijs werd gewonnen door Erik Jan van Leeuwen.

De prijscommissie bestond uit de emeriti Frans Oort (voorzitter), Floris Takens

en Willem van Zwet.

e. De Zaalbokaal voor het beste artikel in het NAW in 2007 werd uitgereikt aan

Jan van de Craats, voor zijn artikel: ‘Waarom Daan en Sanne niet kunnen

rekenen’ (NAW, juni 2007, pp. 132–136). De beoordelingscommissie bestond

uit de wetenschapsjournalisten Hans van Maanen (vz), Bruno van Wayenburg,

Arnout Jaspers en Charlotte Vlek.

f. Op 17 juli werd de Jaarvergadering van het KWG in de RAI gehouden.

g. Een fototentoonstelling van foto’s van wiskundigen en informatici van de hand

van Peter van Emde Boas

h. Een tentoonstelling van wiskundige sculpturen van de hand van Koos Verhoeff

i. Vertoning van films over Wolfgang Doeblin en over Kurt Gödel

j. Een KWG-stand met informatie over het KWG en het KWG-lidmaatschap, over

de KWG-tijdschriften Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras, over boe-

ken van de KWG-uitgever ‘Epsilon-uitgaven’, en over het Dutch Master Pro-
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gramme ‘Mastermath’ (in samenwerking met Freek van Schagen). Aan de

stand werden de volgende wiskundige paraphernalia verkocht: een door TNT

Post op 21 september 2007 ter ere van Brouwer uitgegeven postzegel; een

set van 9 verschillende ansichtkaarten over de geschiedenis van het (K)WG;

tafelservetten, voorstellende Gaussische priemgetallen (soortgelijke servet-

ten werden ook verkocht tijdens het International Congress of Mathematics

van 1954 in Amsterdam); scheurkalenders over optische illusies (in samen-

werking met Jan Broeders van de Stichting Optische Fenomenen).

Herman te Riele, lid congrescommissie NMC2008

4.6 Verslag van de Inspecteur der Boekerij

In 2008 is een totaal van 68 nieuwe werken aan de boekencollectie toegevoegd,

voornamelijk bestaande series monografieën, dissertaties en rapporten. Deze

werken werden als geschenk of in het kader van ruil ontvangen.

In toenemende mate zijn tijdschriften elektronisch beschikbaar. In dit jaar zijn

om die reden zes ruilovereenkomsten beëindigd. Tien ruilovereenkomsten zijn

beëindigd omdat de uitgaven van de betreffende tijdschriften zijn gestagneerd.

Tijdschriftruil die in 2008 gestart is:

International Journal of Mathematical Combinatorics is ruil met: Academia

Sinica Herman te Riele, Inspecteur der Boekerij

4.7 Verslag van de Publicatiecommissie

De publicatiecommissie werd in de herfst van 2000 ingesteld. Zij adviseert het

bestuur inzake het publicatiebeleid en de aanstelling van hoofdredacties, en

zij adviseert de hoofdredacties inzake alle organisatorische, financiële en tech-

nische aspecten betreffende de totstandkoming van de publicaties. De hoofd-

redacties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties; het bestuur

draagt de algehele en in het bijzonder financiële verantwoordelijkheid.

De commissie bestond op 1 januari 2008 uit Sandjai Bhulai, Klaas Pieter Hart

(voorzitter), Henk Broer, Rob Schrauwen en Chris Zaal. De commissie heeft haar

werk voornamelijk via e-mail en telefoon afgehandeld.

Het instandhouden van de voorwaarden die nodig zijn voor het voortbestaan

van het Nieuw Archief voor Wiskunde in de huidige opzet en van Pythagoras blijft

een belangrijke en soms moeilijke taak van de commissie. Net als vorige jaren

dragen diverse wiskunde-instituten in het land via instituutslidmaatschappen in

natura bij aan de personele lasten en enkele andere grote kostenposten bij de

productie en verzending van het Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras.

Een blijvend punt van zorg is dat we als KWG alles tot aan de druk en de

verzending zelf (willen) doen en dat het hele proces leunt op een paar goede,

enthousiaste krachten die dit ieder jaar weer op basis van een tijdelijk contract

doen.

Het bestuur onderzoekt andere manieren om de medewerkers in dienst te

houden en te betalen. De hoop is dat de aanstaande bundeling van de Neder-

landse Wiskundige krachten enig soelaas kan brengen in de organisatie hiervan.

Van het Nieuw Archief voor Wiskunde verscheen in 2008 deel 9 van de vijfde

serie. De redactie heeft, onder leiding van hoofdredacteuren Wil Schilders en

Ferdinand Verhulst, samen met de enthousiaste en bekwame eindredacteur Derk

Pik en een zeer actieve bureauredactie en bladmanager ook vorig jaar weer vier

fraaie nummers van het Nieuw Archief voor Wiskunde weten uit te brengen. Om

het blad aantrekkelijk te houden is en blijft een ruime hoeveelheid goede kopij

nodig; de oproep uit vorige jaren de redactie te overstelpen met artikelen blijft

onverminderd van kracht. Derk Pik heeft aangekondigd te willen stoppen met

zijn eindredacteurschap; op het moment van schrijven van dit verslag was de

zoektocht naar een opvolger in volle gang.

Van Pythagoras verschenen in 2008 zes nummers, drie in de jaargang 47

en drie in de jaargang 48. Hoofdredacteur Arnout Jaspers en eindredacteur Alex

van den Brandhof hebben samen met hun redactie een mooie jaargang met

als thema Wiskunde en Kunst afgesloten; jaargang 48 heeft als thema Discrete

Wiskunde. Pythagoras is financieel gezond, mits derden bereid blijven in de

vorm van instituutslidmaatschappen bij te dragen in de kosten van hoofd- en

eindredactie. Klaas Pieter Hart, voorzitter Publicatiecommissie

4.8 Verslag van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde

4.8.1 Samenstelling Commissie De commissie bestond in 2008 uit de volgen-

de leden (in alfabetische volgorde): F. Beukers, T. Goris, C.P. Hoogland, mevr. I.

van Gulik, mevr. M. Kamminga, W. Kleijne, mevr. M. Kollenveld, J. van Maanen,

D. Siersma (voorzitter), J. Steenbrink, mevr. M. Steentjes (secretaris), T. Verhoeff

(penningmeester), B. Zwaneveld. Mevr. I. van Gulik is sinds mei 2008 lid. Eind

2008 zijn J. Steenbrink en T. Verhoeff teruggetreden. T. Goris zal het penning-

meesterschap overnemen.

4.8.2 Activiteiten in het algemeen De NOCW wil fungeren als platform voor alles

wat met de rol van wiskunde in het onderwijs te maken heeft. De NOCW heeft in

april 2008 aan staatsscretaris Van Bijsterveld een brief gestuurd naar aanleiding

van haar besluit om in te grijpen in de voorstellen van de vernieuwingscommis-

sie wiskunde cTWO. Met name de eenzijdige visie van de staatssecretaris op

het wiskundeonderwijs was aanleiding tot deze reaktie en het verzoek om haar

standpunt te heroverwegen.

4.8.3 Nederlandse Wiskunde Olympiade In 2008 hebben er 3007 leerlingen

deelgenomen aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade. We zijn verheugd dat

de stijging van de afgelopen jaren doorzet. Op 201 scholen hebben de leerlingen

in januari meegespeeld aan de eerste ronde. De scholenprijs is, net als twee

jaar geleden, gewonnen door het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Om ook lagere

klassers te stimuleren om mee te doen aan de eerste ronde is deze jaargang voor

het eerst een klasafhankelijke cesuur ingevoerd. Ruim 120 leerlingen hebben

meegedaan aan de tweede ronde die, zoals gebruikelijk, in september in Eind-

hoven is gespeeld. De prijsuitreiking heeft in november plaatsgevonden aan de

TU Eindhoven. Naast de betaling van de kosten van deelname aan de Internatio-

nale Wiskunde Olympiade door OC&W zijn er verder bijdragen geleverd door Cito,

DIAMANT, KWG, het tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek, NS, NVvW, Ortec,

Saen Options, Stichting Compositio Mathematica, Tdtf, Transtrend, TU Eindhoven

en Universiteit Utrecht. Voor verdere informatie zie www.wiskundeolympiade.nl.

4.8.4 Internationale Wiskunde Olympiade Bij de Internationale Wiskunde

Olympiade in Spanje zijn door het Nederlands team maar liefst vier medailles

behaald: tweemaal zilver en tweemaal brons. In het officieuze landenklassement

kwam Nederland op de 33e plaats . In de 37 voorgaande keren dat Nederland

deelnam aan de Internationale Wiskunde Olympiade, deed het team het slechts

drie keer beter, zowel wat betreft medailles als wat betreft relatieve rang.

4.8.5 Wiskunde A-lympiade en Wiskunde-B-dag De A-lympiade wordt in het

schooljaar 2008-2009 voor de twintigste keer en de Wiskunde B-dag voor de

tiende keer door het Freudenthal Instituut georganiseerd. De voorronde op de

scholen vond plaats op 21 november 2008. In Nederland deden 158 scholen

mee. Uit deze voorronde worden vijftien teams geselecteerd: negen uit Neder-

land, twee uit Duitsland, twee uit Denemarken en een team uit Aruba en een uit

St Maarten. In Japan en Iran wordt ook deelgenomen, maar (nog) zonder afvaar-

diging naar het finaleweekend van 13 en 14 maart 2009. Afgelopen schooljaar

2007-2008 was het Heerbeeck College uit Best, net als vorig jaar, winnaar. De wis-

kunde B-dag kent alleen een voorronde, geen finaleweekend. Aan de wiskunde

B-dag doen ook Belgische teams mee.

4.8.6 Kangoeroe Wedstrijd De Kangoeroewedstrijd wordt voor Nederland en

Vlaanderen georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe, vanuit de Rad-

boud Universiteit Nijmegen, onder auspiciën van het KWG. De wedstrijd is be-

stemd voor alle leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs en alle leer-

lingen in het voortgezet onderwijs. In 2008 deden bijna 80.000 leerlingen mee

aan de Kangoeroewedstrijd. Er zijn vier verschillende versies: wizKID, wizSMART,

wizBRAIN en wizPROF. Voor verdere informatie, zie www.math.ru.nl/kangoeroe.

4.8.7 Vertegenwoordiging in ICMI Het KWG wordt door het NOCW-lid W. Kleijne

vertegenwoordigd in de International Commission on Mathematical Instruction

(ICMI) van de IMU. Melanie Steentjes, secretaris NOCW
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4.9 Verslag van de Archivaris

Het archief van het Koninklijk Wiskundig Genootschap was ook in 2008 in goede

handen bij het Noord-Hollands Archief (voorheen het Rijksarchief in de Provincie

Noord-Holland), Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem. Het archief is ontsloten

via de uitgebreide ‘Inventaris van de archieven van het Wiskundig Genootschap

onder de zinspreuk: ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’, opgericht te

Amsterdam in 1778, (1782) 1798 - 1968 (1991)’ door S. Neugebauer (Haarlem,

1995). Deze inventaris kan worden geraadpleegd op

http://www.wiskgenoot.nl/watis/geschiedenis.html.

Herman te Riele, archivaris KWG

4.10 Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen

4.10.1 Algemeen De archieven onder beheer bij de CPAW, zijn, met uitzondering

van Arch. 1 en Arch. 13, geplaatst bij het Rijksarchief in de Provincie Noord-Holland

te Haarlem. Aldaar zijn zij voor onderzoek beschikbaar.

Het betreft de volgende archieven: Arch. 2 H.B.A. Bockwinkel (1881-1960); Arch. 3

R. Lijdsman; Arch. 4 G. Röhrman; Arch. 5 W.H.J. van der Stok; Arch. 6 H. Nyon; Arch.

7 L.W. Nieland (1901-1945); Arch. 8 T. van Aardenne-Ehrenfest (1905-1984), C.C.J.

de Ridder en P. Ehrenfest jr. (1880-1933); Arch. 9 D.N. van der Neut (1904-1985);

Arch.10 een 60-tal foto’s van wiskundigen; Arch.11 C.G.G. van Herk (1900-1982);

Arch.12 J.H. Wansink (1894-1985); Arch.14 H. Freudenthal (1905-1990); Arch.15 D.

van Dantzig (1900-1959); Arch.16 N.H. Kuiper (1920-1994).

Arch.1 W. Kapteyn (1849-1927) berust bij de bibliotheek van het Museum Boer-

haave in Leiden (onder nr. Arch. 371).

Arch. 13 M.J. van Uven (1878-1959) berust nog bij het CWI.

4.10.2 Activiteiten In 2008 zijn geen interessante archieven beschikbaar geko-

men. De commissie is in het verslagjaar eenmaal bijeengeweest, en wel op 19

december.

4.10.3 Samenstelling van de CPAW per 31 december 2008 T. Koet-

sier (VU) voorzitter, M. Bakker (CWI) secretaris, G. Alberts (RU), D. Beckers

(VU), G.J.A.M. Bolten (Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem), H.W. Lenstra, jr.

(UL) Miente Bakker, secretaris CPAW

4.11 Verslag van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde

(ITW, www.itw.nl)

4.11.1 Bestuur Gedurende het verslagjaar had het bestuur van ITW de volgende

samenstelling: prof.dr.ir. E.R. Fledderus (TNO ICT, TU/e) voorzitter; dr. F.P.H. van

Beckum, secretaris/penningmeester; prof.dr. R.D. van der Mei (CWI, VU); prof.dr.

J.M. Schumacher (UvT).

4.11.2 Symposia Voor september werd een symposium georganiseerd bij TNO

Defensie en Veiligheid te Den Haag. Dit moest echter wegens te weinig aanmel-

dingen worden afgelast. Om alsnog de belangstellenden te bereiken, worden

enkele van de voorbereide presentaties in ITW-Nieuws gepubliceerd.

Rob van der Mei


