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

Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig

Genootschap
De 234ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap zal worden gehouden op donderdag 14 april 2011 tijdens
het 47ste Nederlands Mathematisch Congres te Enschede.

1 Agenda
1 Opening
2 Verslag van de 233ste Algemene Ledenvergadering van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap van 22 april 2010 in Utrecht
3 Verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk

Wiskundig Genootschap van 3 juni 2010 in Utrecht
4 Mededelingen
5 Besprekingen van de jaarverslagen over 2010. 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 Platform Wiskunde Nederland
e. Verslag van de Stichting Epsilon
f. Verslag van het Nederlands Mathematisch Congres
g. Verslag van de Inspecteur der Boekerij
h. Verslag van de Publicatiecommissie
i. Verslag van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde
j. Verslag van de Archivaris
k. Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wis-

kundigen
l. Verslag van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde

6 Begroting 2012
7 Vaststellen contributie
8 Samenstelling Kascommissie 2011
9 Samenstelling van het Bestuur

Dr. S. Bhulai, prof.dr. R. van der Mei, dr.ir. H.J.J. te Riele en prof.dr. G.
Vegter treden statutair af. In verband met zijn nauwe betrokkenheid
bij de ontwikkelingen rond Platform Wiskunde Nederland stelt het
bestuur voor dat Gert Vegter nog één jaar als voorzitter aanblijft.
De overige leden van het bestuur zijn:
– dr. W. Bosma (RU en CWI), webmaster
– prof.dr. H.W. Broer (RUG), lid
– dr. K.P. Hart (TUD), publicaties
– drs. J. Krüger (SLO Enschede), contact met leraren
– dr. A. Sevenster, PR en Stichting Epsilon

10 Platform Wiskunde Nederland
11 Rondvraag
12 Sluiting

2 Ad punt 2 van de Agenda
Hieronder volgen de notulen van de 233ste Algemene Ledenvergadering, tezamen

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

Wiskunde gepubliceerd zijn): het financieel verslag over 2009 en de begroting

2010 en 2011, en het verslag van de Kascommissie over 2008. De verslagen van

de Kascommissie over 2009 en 2010 zullen tijdens de ALV van 14 april 2011

worden bekend gemaakt.

2.1 Concept Notulen van de 233ste Algemene Ledenvergadering van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap, gehouden op 22 april 2010 tijdens het 46ste

Nederlands Mathematisch Congres te Utrecht

Aanwezig: Er zijn naast de 9 bestuursleden 30 aanwezigen.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet allen welkom en geeft het
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ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 140.089,12 Crediteuren 50.084,29

Liquide middelen:

ING 71.695,46

ABN AMRO 15.980,96

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa

Aandelen 2.367,09

ING Rentemeerrekening 39.810,26 Legaat Lekkerkerker 106.271,00

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 76.096,61 Kapitaal eind 2008 189.684,21

346.039,50 346.039,50

Tabel 1 Beginbalans

woord aan Ferdinand Verhulst, die de Zaalbokaal voor het beste artikel in het

NAW uitreikt aan Johan Wolswinkel van de Vrije Universiteit Amsterdam voor zijn

artikel La probabilité des judgements, kansen in het recht. Applaus.

2. Verslag van de 232ste Algemene Ledenvergadering van 15 april 2009

Dit verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Platform Wiskunde Nederland

Frank den Hollander geeft als voorzitter van het oprichtingsbestuur een uiteen-

zetting van de plannen rond PWN. Arnout Jaspers vraagt wat de plannen zijn met

Pythagoras. Vegter meldt dat hierover de komende tijd overleg zal plaatsvinden

tussen de betrokken partijen. Rob Tijdeman vraagt hoe het zit met de wettelijke

statuur van PWN. Den Hollander meldt dat PWN een stichting is, die zal worden

opgericht door het KWG en de NVvW. Verder meldt Den Hollander dat de begroting

en de tekst voor de statuten bijna rond zijn, en op korte termijn op de Website

zullen worden geplaatst. Jan Karel Lenstra merkt op dat er onduidelijkheid be-

staat over de financiële relatie tussen PWN en het KWG, en dat op basis van de

huidige informatie geen goede afweging kan worden gemaakt over de oprichting

van PWN. Lenstra krijgt bijval en er ontstaat een levendige discussie. Besloten

wordt dat er een extra ALV zal worden gehouden op 3 juni 2010 in Utrecht, waarin

de oprichting van PWN in stemming zal worden gebracht.

Dit agendapunt doet veel stof opwaaien en neemt veel meer tijd in beslag dan

gepland. De vergadering wordt daarom opgeschort tot 17.00 ’s middags; in dit

tweede deel worden agendapunten 5 tot en met 11 besproken. Hierbij zijn naast

7 bestuursleden nog 9 andere personen aanwezig.

5. Begrotingen 2010 en 2011

De penningmeester presenteert de jaarverslagen over 2008 en 2009, en leest

een brief voor van de Kascommissie. De Kascommissie stelt voor dat het bestuur

een handleiding voor toekomstige penningmeesters opstelt om de problemen

van de laatste jaren in de toekomst te voorkomen, en doet de aanbeveling de

kosten en baten van Pythagoras en het NAW transparanter te maken. De jaarver-

slagen van 2008 en 2009 worden unaniem goedgekeurd door de ALV. Een woord

van dank gaat uit naar de Commissie van Goede Diensten, bestaande uit Tom

Koornwinder en Rob Tijdeman. Applaus.

6. Vaststelling contributie voor 2010 en 2011

Het bestuur stelt een contributieverhoging van D 10 voor met ingang van 2011.

Dit voorstel zal op de extra ALV in stemming worden gebracht.

7. Samenstelling Kascommissie

Het bestuur stelt voor dat de Kascommissie voor 2010 zal bestaan uit Frits Beu-

kers en Luc Florack. Dit voorstel wordt per acclamatie aangenomen. Het bestuur

bedankt de Kascommissie voor het voor 2008 en 2009 verrichte werk.

8. Samenstelling van het bestuur

Dr. Iris van Gulik-Gulikers treedt statutair af. Haar plaats in het bestuur zal worden

overgenomen door drs. Jenneke Krüger (SLO Enschede), met portefeuille ’contact

met leraren’. Dr. Arjen Sevenster treedt ook statutair af, maar is graag bereid nog

een termijn te dienen als bestuurslid. De benoemingen van Jenneke Krüger en

de verlenging van Arjen Seventer als bestuurslid worden per acclamatie aange-

nomen.

Extra agendapunt: Statutenwijziging KWG
Het bestuur stelt voor dat de commissie voor de statutenwijziging zal bestaan

uit Jan Karel Lenstra, Rob Tijdeman en Herman te Riele. Het voorstel wordt per

acclamatie aangenomen.

9. Professionalisering KWG

Dit agendapunt wordt niet besproken maar houdt nauw verband met agendapunt

4 (Platform Wiskunde Nederland).

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering. De extra ALV zal worden gehouden op 3 juni

2010 te Utrecht.

2.2 Financieel verslag 2009 en begroting 2010

Het jaarverslag over 2009 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

voorgaande jaren. Dit jaarverslag heeft betrekking op de financiën van het KWG.

In het jaar 2009 heeft het KWG te maken gehad met het faillissement van de

drukker Giethoorn-Ten Brink. Hierdoor is een deel van de contributies uit abon-

nementen verloren gegaan. Verder heeft het KWG bestuur besloten het debiteu-

rensaldo te saneren van niet meer te innen bedragen die over de afgelopen tien

jaren zijn opgebouwd. Om deze reden is er een tussenbalans en een eindbalans

opgenomen. De tussenbalans geeft de balans weer zonder saneringen, zodat de

resultaten van een ‘normale’ KWG bedrijfsvoering te zien zijn. De eindbalans is

gelijk aan de tussenbalans na sanering.

Balans begin 2009

De beginbalans 2009 (Tabel 1) is identiek aan de eindbalans 2008, zoals gepu-

bliceerd in het financieel jaaroverzicht 2008.

Tussenbalans eind 2009

Tabel 2 geeft de tussenbalans eind 2009.
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ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 132.091,49 Crediteuren 55.049,22

Liquide middelen:

ING 72.569,56

ABN AMRO 9.638,55

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa

Aandelen 3.241,62

ING Rentemeerrekening 40.886,28 Legaat Lekkerkerker 89.630,00

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 78.998,79 Kapitaal eind 2009 192.747,07

337.426,29 337.426,29

Tabel 2 Tussenbalans

ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 48.454,61 Crediteuren 48.703,33

Liquide middelen:

ING 72.569,56

ABN AMRO 9.638,55

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa

Aandelen 3.241,62

ING Rentemeerrekening 40.886,28 Legaat Lekkerkerker 89.630,00

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 78.998,79 Kapitaal eind 2009 115.456,08

253.789,41 253.789,41

Tabel 3 Eindbalans

Tussenstand resultatenrekening

Het eigen vermogen van het KWG is in 2009 met D 13.578,14 afgenomen. Echter,

er is een voorziening van van D 16.500,00 getroffen voor het International Ma-

thematical Olympiad 2011 (IMO 2011), gefinancierd door het Lekkerkerker legaat

(Tabel 4). Hierdoor komt het resultaat van boekjaar 2009 opD 3.062,86 (Tabel 5).

Ten opzichte van het jaar 2008, waarin een negatief resultaat van D 7.803,68

werd behaald, is dit jaar het resultaat positief. De kentering is het gevolg van de

inspanningen van het KWG bestuur om de instituutsgelden weer te innen.

Eindbalans eind 2009

Tabel 3 geeft de balans eind 2009. De eindbalans geeft een overzicht van de

tussenbalans na sanering van niet meer te innen bedragen.

Resultatenrekening

Het eigen vermogen van het KWG is in 2009 metD 90.869,13 afgenomen. Echter,

er is een voorziening van D 16.500,00 getroffen voor het International Mathe-

matical Olympiad 2011 (IMO 2011), gefinancierd door het Lekkerkerker legaat

(Tabel 4). Er heeft een sanering plaatsgevonden van D 77.290,99 van niet meer

te innen bedragen. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit instituutslidmaatschap-

pen van universiteiten en bedrijfsleden die op de debiteurenlijst geaccumuleerd

is over de afgelopen tien jaren en die niet meer te innen zijn. Negeren we de

eenmalige sanering, dan blijkt het resultaat van boekjaar 2009 D 3.062,86 te

bedragen (Tabel 6). Ten opzichte van het jaar 2008, waarin een negatief resultaat

van D 7.803,68 werd behaald, is dit jaar het resultaat positief (na sanering van

niet meer te innen bedragen).

Toelichting bij de balanspost aandelen: De totale waarde van de aandelenporte-

feuille bedraagt per ultimo 2009 D 3.241,62, zie Tabel 7.

Begroting en kosten 2009 en begroting 2010

Tabel 8 toont de begrote en werkelijke kosten over het boekjaar 2009, en de

begrote kosten voor 2010.
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D

Legaat Lekkerkerker begin 2009 106.271,00

Voorziening IMO 2011 16.500,00

Grafonderhoud Lekkerkerker 141,00

Legaat Lekkerkerker eind 2009 89.630,00

Tabel 4 Legaat Lekkerkerker 2009

D

Kapitaal begin 2009 189.684,21

Resultaat boekjaar 2009 3.062,86

Kapitaal eind 2009 192.747,07

Tabel 5 Tussenstand resultatenrekening 2009

D

Kapitaal begin 2009 189.684,21

Dubieuze debiteuren −83.636,88

Vrijval voorzieningen 6.345,89

Resultaat boekjaar 2009 3.062,86

Kapitaal eind 2009 115.456,08

Tabel 6 Resultatenrekening 2009

D

Aandelen begin 2009 2.367,09

Bij: dividend en herwaardering 874,53

Aandelen eind 2009 3.241,62

Tabel 7 Mutaties aandelenportefeuille

Toelichting:

1. Ad 4125: In het boekjaar 2009 werden t.b.v. het NAW de volgende betaalde

functies vervuld:

a. Eindredacteur NAW, 0,2 fte

b. Bureauredactie NAW, drie maal 0,2 fte

c. Bladmanager NAW, 0,3 fte

De salariskosten voor het NAW vallen hoger uit dan begroot. Dit komt door

wisseling van de bladmanager en eindredacteur, waarbij tijdelijk een overlap

tussen voorganger en opvolger bestond.

De functies die vervuld werden t.b.v. Pythagoras betreffen:

− Hoofdredacteur Pythagoras

− Eindredacteur Pythagoras

− Bladmanager Pythagoras

2. Ad 4151, 4153: De porti betreft hier het netto door het KWG aan portokosten

bestede bedrag. Het CWI vergoedt de voor ruilabonnementen gemaakte por-

tokosten. In 2009 ging het hierbij om D 2.467,52. Voor 2009 vallen de kosten

hoger uit, omdat er een extra KWG folder vervaardigd is. Hiervoor waren ook

extra ontwerpkosten gemoeid (ad 4153).

3. Ad 4160: Het aandeel NAW-gerelateerde kosten in deze post bedraagt D

1.500,00. Deze post herbergt ook kosten voor het digitalisatie project dat het

KWG gestart heeft om de gehele uitgave van het Nieuw Archief en Pythagoras

digitaal beschikbaar te stellen (circa D 2.000).

4. Ad 4164: De tekorten van Pythagoras worden door het KWG vergoed. Deze

post omvat promotie-, druk-, porti- en andere kosten van Pythagoras. Er is een

plan met Pythagoras opgesteld om Pythagoras financieel zelf-onderhoudend

te maken. Dit plan zal in 2010 uitgevoerd worden.

5. Ad 4170: Het KWG heeft in 2009 de volgende sponsorbijdragen verstrekt:

− Studiereis DESDA: D 250

− Kaleidoscoopdag 2009: D 500

− LIMO 2009: D 400

− Symposium FMF: D 250

− Subsidiegarantie FMF 2008: −4,70

6. Ad 4171, 4726, 4729: Het KWG heeft in 2009 de volgende activiteiten georga-

niseerd:

− Brouwerlezing: D 3.400,00 (voorziening)

− NMC 2009: D 1.600,00

− IMO 2011: 16.500,00 (voorziening)

− Wintersymposium 2009: D 385,77

Baten 2009 en begroting 2010

Zie Tabel 9.

Toelichting:

1. Ad 5150: De inkomsten uit contributies zijn lager dan verwacht veroorzaakt

door het faillissement van Giethoorn-Ten Brink. Hierdoor is D 5.251,24 van

het Nieuw Archief en D 4.884,35 van Pythagoras verloren gegaan. De drukker

heeft een doorstart gemaakt en heet Ten Brink.

2. Ad 5151: Aan het Lekkerkerker legaat zijn onderhoudskosten voor het graf

voorbonden.

3. Ad 5156: De contributies van de instituutsleden betreffen CWI (D 6.000), TU

Delft (D 5.000), UvA (D 5.000), RuG (D 5.000), UU (D 5.000), VU (D 5.000).

Leiden en TU/e dragen bij in natura voor vergelijkbare bedragen. Het KWG be-

groot D 40.000 aan instituutsgelden vanwege de intentie om lidmaatschap-

pen met de overige universiteiten aan te gaan.

4. 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 2009 laat een positief resultaat zien. De positieve

trend is mede te danken aan inspanningen van het KWG bestuur om de insti-

tuutslidmaatschappen weer op gang te brengen. Deze gelden hebben ook de

gelden die verloren zijn gegaan bij het faillissement van Giethoorn-Ten Brink,

goedgemaakt. De begroting van het KWG is sluitend en bedrijfsvoering van het

KWG is financieel weer gezond (zonder de legaten aan te spreken). Het bestuur

heeft daarom besloten om in 2009 bedragen die niet meer te innen zijn, en

die over de afgelopen tien jaren op de debiteurenlijst zijn opgevoerd, te sane-

ren. Een punt van aandacht is het streven om de continuïteit van de instituuts-

lidmaatschappen te waarborgen en de baten te verhogen. Dit is noodzakelijk

om financieel gezond te blijven en om met toekomstige prijsstijgingen om te

gaan. Dr. S. Bhulai, penningmeester

Amsterdam, 16 april 2010

2.3 Verslag van de Kascommissie over 2008

De kascommissie verklaart hierbij het financiële verslag van de penningmeester

over het jaar 2008 te hebben gecontroleerd. Zij is van oordeel dat de in het

verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de samenstelling

van het vermogen van het Koninklijk Wiskundig Genootschap ultimo 2008 en de

resultaten over het boekjaar 2008.

De kascommissie is overigens van mening dat de opbouw van kosten en baten

onder de verzamelpost ‘Pythagoras’ transparanter gemaakt zou moeten worden

en doet de aanbeveling dit in toekomstige financiële verslagleggingen alsnog

te bewerkstelligen. Gezien de verlate kascontrole geldt deze aanbeveling met

ingang van het boekjaar 2010. Frits Beukers en Luc Florack (kascommissie)

Utrecht, 16 april 2010

3 Ad punt 3 van de Agenda

3.1 Concept Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap, gehouden op 3 juni 2010 in Utrecht

Aanwezig: Klaas-Pieter Hart, Arjeh Cohen, Peter Stevenhagen, Wilberd van der
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GrBk Nr. Omschrijving begroot 2009 (D ) werkelijk 2009 (D ) begroot 2010 (D )

4125 Salarissen NAW 40.000 43.477,44 40.000

4125 Salarissen Pythagoras 35.000 37.950,03 35.000

4126 PR-Taakgroep 0 −581,33 −
4151 Porti NAW 6.500 8.563,51 6.500

4152 Drukkosten NAW 20.000 18.313,29 20.000

4153 Ontwerpkosten NAW 4.500 4.705,26 4.500

4155 Vergaderkosten 3.500 3.051,15 3.500

4160 Overige kosten 4.000 3.729,17 4.000

4164 Pythagoras 11.000 11.582,02 11.000

4170 Sponsoring 2.000 1.395,30 2.000

4171 Sponsoring IMO2011 16.500 16.500,00 16.500

4171 Brouwerlezing 3.400 3.400,00 3.400

4726, 4729 KWG activiteiten 2.000 1.985,77 2.000

4200 Verzekering 400 403,12 400

4251 Afdracht EMS 2.000 2.352,00 2.500

4252 Afdracht IM 2.000 1.956,76 2.000

4253 Afdracht IMU 8.000 8.206,67 8.000

4980, 9152 Bankkosten 100 97.42 100

Totaal 160.900 167.087,58 161.400

Tabel 8 Resultatenrekening 2009 en begroting 2010: kosten

GrBk Nr. Omschrijving begroot 2009 (D ) werkelijk 2009 (D ) begroot 2010 (D )

5150, 5121,5251, 5252 Contributies KWG-leden 80.000 75.000,00 80.000

5150, 5121,5251, 5252 Contributies Pythagoras 40.000 40.000,00 40.000

5151 Legaat Lekkerkerker −140 −141,00 −140

5153 Advertenties 2.000 3.620,00 2.000

5154,5155,5160 Overige baten − 41,80 −
5156 Contributies inst. leden 40.000 31.000,00 40.000

5157 Contributies bedrijfsleden − − −
9052, 9090 Rente 4.000 3.988,64 4.000

Totaal 165.860 153.509,44 165.860

Tabel 9 Resultatenrekening 2009 en begroting 2010: baten

Kallen, Nellie Verhoef, Jan Karel Lenstra, Jan van Mill, Tom Koornwinder, Rob van

der Mei (secretaris), Jan van de Craats, Ferdinand Verhulst, Jan van Maanen,

Evgeny Verbitskiy, Jenneke Krüger, Sandjai Bhulai, Peter van Emde Boas, Wieb

Bosma, Herman te Riele, Jan Wiegerink, Swier Garst, Mark Peletier, Henk Broer,

Frank den Hollander, Gert Vegter (vz), Jan Hogendijk en Arjen Sevenster.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet allen welkom, en in het

bijzonder Frank den Hollander als voorzitter van het PWN-oprichtingsbestuur.

2. Structuur Platform Wiskunde Nederland (PWN)

Vegter geeft een overzicht van de structuur van het PWN. Van Emde Boas vraagt

hoe de structuur van PWN zich verhoudt tot vergelijkbare platforms in andere

vakgebieden. Den Hollander geeft aan dat er belangrijke parallellen zijn met an-

dere vakgebieden. Lenstra zegt dat het PWN van haar eigen kracht moet uitgaan

en zich niet moet spiegelen aan anderen.

Verhulst vraagt zich af wat de rol van het KWG in de toekomst zal zijn als PWN

is opgericht en wat er gedaan wordt aan de onrust die ontstaan is binnen de

redacties en de medewerkers van het NAW, Pythagoras en Epsilon n.a.v. de PWN-

plannen. Vegter geeft aan dat het KWG haar identiteit zal behouden en Den

Hollander merkt op dat zodra het PWN is opgericht met alle betrokken partijen

zal en moet worden overlegd, met name door de PWN-Publicatiecommissie.

Lenstra vraagt of iemand het bestuur van PWN bij disfunctioneren naar huis kan

sturen. Dat is niet het geval.

Koornwinder zet vraagtekens bij de rol van de directeur PWN, die leiding moet

geven aan het PWN en tegelijkertijd ook ambassadeur is. Een moeilijke combi-

natie.

Van Emde Boas merkt op dat bepaalde KWG-taken (zoals archivaris, de boekerij)

niet in de PWN-plannen worden genoemd, en vraagt of die gaan verdwijnen. Te

Riele antwoordt dat veel taken en activiteiten van het KWG gewoon doorgaan,

zoals de door PvEB genoemde, het organiseren van het jaarlijkse Nederlands

Mathematisch Congres, het eenmaal in de drie jaar uitreiken van de Brouwer-

medaille, het Wintersymposium voor leraren, de jaarlijkse vakantiecursus, de

elektronische KWG-mededelingen, het vertegenwoordigen van het KWG in de

International Mathematical Union en de European Mathematical Society (waar

het KWG lid van is) en het onderhouden van reciprociteitsovereenkomsten met

buitenlandse zusterorganisaties. Wiegerink voegt daaraan toe dat het KWG alles

blijft doen, maar dat vooralsnog alleen de (technische uitvoering van de) publi-

caties onder PWN zullen komen te hangen. Van Mill merkt op dat het overdragen

van taken naar het PWN omkeerbaar moet blijven, en dus desgewenst kan wor-

den teruggedraaid.

3. Financiën PWN

Peletier vraagt hoe het zit met dienstverbanden in het kader van PWN. Vegter

antwoordt dat het PWN gaat proberen hier een oplossing voor te vinden, en dat
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de directeur mogelijk via een detacheringsconstructie zal worden aangesteld.

Verhulst vraagt welke structurele inkomsten het PWN heeft. Vegter geeft aan dat

dat nog onduidelijk is, en dat het PWN zelf geld moet genereren door het aanbie-

den van diensten.

Van Emde Boas vraagt naar de status van de instituutsbijdragen. Den Hollander

antwoordt dat van de negen instituten er inmiddels zes akkoord zijn met betaling

hiervan, en dat het PWN-bestuur met de andere drie instituten in gesprek is. De

bijdrage van de vier universiteiten zonder wiskunde-opleiding is nog onduidelijk.

4. Statuten PWN

Koornwinder vraagt of de KWG-afvaardiging naar het PWN-bestuur alleen uit be-

stuursleden mag bestaan. Vegter geeft aan dat in principe de KWG-voorzitter

wordt afgevaardigd, en dat de tweede afgevaardigde geen bestuurslid hoeft te

zijn, en in principe zelfs geen KWG-lid.

Van Emde Boas oppert dat het goed is in de statuten op te nemen dat bij ontbin-

ding van de Stichting PWN alle overgedragen taken (bijvoorbeeld het intellectueel

eigendom) teruggaan naar het KWG. Vegter geeft aan dat dit een goed idee is, en

dat het zal worden meegenomen.

Peletier vraagt hoe het zit met de financiële risico’s. Vegter geeft aan dat de op-

richters en de bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Vegter bespreekt een aantal punten voor statutenwijzigingen, ingebracht door

Rob Tijdeman. Iedereen stemt hiermee in.

5. Vooruitblik

Vegter geeft een uiteenzetting over de plannen van PWN. Verhulst noemt dat er

onrust is onder een aantal mensen, en dat de vrees bestaat dat het PWN geen

verbetering zal zijn; met name bestaat twijfel over de Publicatiecommissie van

het PWN. Vegter antwoordt dat de Publicatiecommissie zo spoedig mogelijk bij-

een zal komen en dat een positief signaal nodig is. Cohen geeft aan dat er veel te

winnen is door het bundelen van de krachten met betrekking tot de tijdschriften.

Peletier vraagt wat PWN kan wat KWG niet kan. Cohen antwoordt dat de voornaam-

ste verschillen zijn dat PWN een directeur zal aanstellen die onder andere tot taak

heeft de hele wiskunde te gaan promoten in Nederland, dat er een professioneel

bureau ter ondersteuning komt, en dat er onderzoeks- en onderwijscommissies

komen die namens de gehele wiskundige beroepsgroep spreken.

Van de Craats vraagt hoe de NVvW tegenover het PWN staat. Vegter antwoordt

dat de NVvW het idee van PWN ondersteunt.

6. Stemming

De volgende twee voorstellen worden in stemming gebracht:

− De ALV stemt in met de oprichting van de Stichting PWN.

− De ALV gaat akkoord met de afvaardiging van Prof. dr. G. Vegter (vz KWG) en

Prof. dr. R. Tijdeman naar het bestuur van PWN.

Uitslag: Voorstel 1 wordt unaniem aangenomen. Voorstel 2 wordt met 25

stemmen vóór en 1 stem tegen aangenomen. Applaus!

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8. Vaststellen nieuwe vergadering en sluiting

Er zal nog een extra ALV worden georganiseerd in december 2010 of januari 2011.

Hier zal een voorstel voor een convenant van de Publicatiecommissie van PWN

met het KWG met betrekking tot de publicaties van het KWG (NAW, Pythagoras,

Epsilon-uitgaven) ter tafel komen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.

4 Ad punt 5 van de Agenda: de Jaarverslagen over 2010

4.1 Verslag van de Secretaris

4.1.1 Leden Het genootschap had op 1 januari 2011 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 1289 leden, van wie 225 gebruik maakten van het tarief voor

gepensioneerden, 165 van het reciprociteitstarief en 129 van het studenttarief.

38 leden waren tevens lid van de European Mathematical Society.

4.1.2 Verslag van de Kaleidoscoopdag Op 3 mei 2010 vond op de campus

van de TU/e de Kaleidoscoopdag plaats, met als thema ‘Math+’. De dag werd

georganiseerd door de Commissie Kaleidoscoopdag 2010 van studievereniging

GEWIS van de TU/e. Sprekers en hun onderwerpen waren:

− Jack van Wijk (TU/e), Visualisatie en Wiskunde

− Henk van Tilborg (TU/e), De Wiskunde van de Cryptologie

− Ekaterina Vladislavleva (Universiteit Antwerpen), Introduction to Swarm The-

ory

− Han Schaminée (TomTom), Math + Navigation

− Bart ter Haar (TU/e), Biomimicking the Brain for Biomedical Image Analysis

De Kaleidoscoopdag 2010 werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren

TomTom, Stichting Algebra Nederland, Optiver en de TU/e.

4.1.3 Verslag van het Wintersymposium Het Wintersymposium, georganiseerd

door Iris van Gulik-Gulikers, werd gehouden op 16 januari 2010 in het Academie-

gebouw bij de Dom in Utrecht. Het thema was ‘Blik op Oneindig’. Sprekers en

hun onderwerpen waren:

− K.P. Hart (TU Delft), Hoeveel elementen?

− Bart de Smit (Universiteit Leiden), Escher en het Droste-effect

− Dap Hartmann (TU Delft), Oneindig in het universum

Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer 160.

4.1.4 Elektronische Mededelingen van het KWG Met ondersteuning van Minnie

Middelberg van het Centrum Wiskunde & Informatica verschenen in 2010 21

uitgaven van de Elektronische Mededelingen van het KWG. Vaste rubrieken hierin

zijn:

Agenda; Colleges, voordrachten en cursussen; Personalia; Promoties; Vacatures.

Correspondenten van de wiskunde-instituten in Nederland leveren informatie aan

voor de verschillende rubrieken. Incidenteel worden belangrijke mededelingen

van het bestuur opgenomen. Deze Mededelingen worden verstuurd naar alle

leden voorzover zij ze willen ontvangen en beschikken over een email-adres. De

redactie was in handen van Herman te Riele.

4.1.5 Wiskunde Persdienst De Wiskunde Persdienst (www.wiskundepersdienst.

nl) is een initiatief uit 2002 van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren

en het KWG.

De WPD verzamelt en verspreidt wiskundig georiënteerd nieuws en publi-

ceert een agenda van Wiskunde-activiteiten. Het KWG en Bauke Conijn (TU/e)

verzorgen de website. Het beheer van de berichten is in handen van de TU/e, het

Centrum Wiskunde & Informatica en leden van de Wiskunde Webmasters. Op dit

moment worden nieuwsberichten gepubliceerd op de site van de Wiskunde Pers-

dienst, op die van het KWG, de NVvW en Pythagoras, en op WisWeb (de website

van het Freudenthal Instituut). In 2010 verschenen 39 nieuwsberichten.

4.1.6 PR-activiteiten Het Genootschap heeft bij verschillende gelegenheden PR-

actiteiten ontplooid, zoals tijdens het 46ste Nederlands Mathematisch Congres,

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 en een in 2009 vernieuwde KWG-folder.

4.2 Verslag van de Penningmeester over 2010

Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2011 uitgereikt.

4.3 Verslagen van de Kascommissie over 2009 en 2010

Worden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2011 uitgereikt.

4.4 Verslag van de Stichting Platform Wiskunde Nederland

In de zomer van 2010 vond de overdracht plaats tussen het oprichtingsbestuur

en het bestuur van PWN. Stichting PWN, officieel opgericht op 20 oktober 2010,

wordt voorgezeten door Hans van Duijn, met van de zijde van het KWG de be-

stuursleden Gert Vegter en Rob Tijdeman en vanuit de Nederlandse Vereniging
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van Wiskundeleraren (NVvW) Marian Kollenveld (voorzitter NVvW) en Jan van

Maanen (directeur Freudenthal Instituut). Directeur van PWN is Wil Schilders,

deeltijdhoogleraar numerieke wiskunde aan de TU Eindhoven. Het Bureau PWN

is gevestigd binnen het CWI aan het Science Park te Amsterdam. Dit bureau is

dagelijks bereikbaar, en inmiddels is er ook een website: www.platformwiskun-

de.nl. Tevens zal vanaf januari 2011 ook de voormalige landelijke PR-medewerker

van het KWG, Charlotte Vlek, haar werkzaamheden binnen PWN hervatten. De

verschillende PWN-commissies zijn breed samengesteld en al vanaf juni 2010

actief:

− Onderzoek, voorzitter Ronald Meester (VU)

− Onderwijs, voorzitter Gerard Jeurnink (UT)

− Innovatie, voorzitter Bernard Geurts (UT, directeur 3TU.AMI)

− Publicaties, voorzitter Klaas-Pieter Hart (TUD)

− Publiciteit, voorzitter Willem-Jan van Elk (HGRV Adviseur Managers)

Op 15 december presenteerden deze commissies hun jaarplannen aan het

bestuur van PWN. Deze zullen gebruikt worden voor het opstellen van het Jaar-

plan PWN 2011. Tijdens deze vergadering is ook besloten een officiële startbijeen-

komst van PWN te houden op zaterdag 14 mei 2011, te Leiden in het Gorlaeus-lab.

Nadere aankondigingen komen op de eerder vermelde website. Wil Schilders

4.5 Verslag van de Stichting Epsilon

Het bestuur van de stichting bestond in 2010 uit dr. ir. T. Koetsier (VU): voorzitter,

dr. S. Bhulai (VU): secretaris/penningmeester, dr. K.P. Hart (TUD), F. van den

Heuvel (Penningmeester NVvW), dr. A. Sevenster (voorheen Elsevier).

Voor de dagelijkse werkzaamheden in de uitgeverij is een ‘managing director’,

in de persoon van drs. C. Boss-Reus, in dienst. Carolien Boss wordt bijgestaan

door de freelance-kracht Barbara Harzevoort, die tevens als haar eerste vervanger

optreedt.

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 2010 zijn er diverse teksten uitgegeven. In de we-

tenschappelijke reeks verschenen nieuw deel 66: Intuïtionistische analyse, een

constructief denkraam, van de hand van Dirk van Dalen en deel 68: Topologie door

zien, geschreven door Jan Aarts. De nummers 48, 49 en 50 van de wetenschap-

pelijke reeks, Wiskunde in werking deel 1, 2, en 3 worden erg goed verkocht. Ze

worden in kleur herdrukt. In de Zebra-serie verschenen deel 31: Meester Ludolphs

koordenvierhoek, van Marjanne de Nijs en Steven Wepster, ter gelegenheid van

het 400ste sterfjaar van Ludolph van Ceulen, en deel 32: Experimenteren met

rijen, van de hand van Henk Pfaltzgraff. De nieuwe zevendelige reeks Spijkers

is sinds eind 2009 op de markt. De delen behandelen de onderwerpen van de

basiswiskunde in een doorlopende leerlijn, maar ze zijn ook prima afzonderlijk

te gebruiken.

Tot slot is in 2010 het derde deel van het pakket ‘Epsilon Online’ opgele-

verd, zodat nu de automatisering van de werkzaamheden in de uitgeverij voor

driekwart is voltooid. Teun Koetsier, voorzitter Stichting Epsilon

4.6 46ste Nederlands Mathematisch Congres

Hiervoor zij verwezen naar het NAW van september 2010, p. 167, waar een verslag

staat van de hand van Wieb Bosma.

4.7 Verslag van de Inspecteur der Boekerij

Om meer bekendheid te geven aan de Boekerij van het KWG heeft de Inspecteur

in het maartnummer van het Nieuw Archief voor Wiskunde van 2010 (pp. 50–53)

een bijdrage gepubliceerd over de geschiedenis, de inhoud en de toegankelijk-

heid van de Boekerij. De Boekerij van het genootschap bestaat uit een collectie

handschriften, boeken en tijdschriften en deze berust sinds 1880 als bruikleen

bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

In de loop der jaren zijn er vijf catalogi van deze Boekerij uitgegeven en

de laatste dateert uit 1907. Deze is samengesteld door G. Mannoury en bevat

naast een overzicht van de boeken en tijdschriften die toen aan het WG toebe-

hoorden, een overzicht van de wiskundige werken die toen toebehoorden “aan

de Universiteits-bibliotheek der Gemeente Amsterdam”. Voorzover we hebben

kunnen nagaan zijn alle in de catalogus van Mannoury genoemde werken toe-

gankelijk via de huidige universiteitsbibliotheek van de UvA. De catalogus van

Mannoury kan worden geraadpleegd op http://www.wiskgenoot.nl/watis/Sys-

CatBoekerijWG1907.pdf.

Tijdens het Nederlands Mathematisch Congres in Utrecht heeft Astrid Balsem,

adjunct-conservator Bijzondere Collecties van de UvA, op 23 april 2010 hierover

een voordracht gehouden, getiteld: Het erfgoed van het Koninklijk Wiskundig Ge-

nootschap.

In 2010 is een totaal van 21 nieuwe werken aan de boekencollectie toegevoegd,

voornamelijk bestaande series, monografieën en dissertaties. Deze werken wer-

den als geschenk of in het kader van ruil ontvangen. De rapporten worden niet

meer gecatalogiseerd maar als een soort tijdschrift geregistreerd.

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

om die reden de volgende ruilovereenkomsten beëindigd:

Annali dell’Università di Ferrara, was ruil met: Università di Ferrara

Hokkaido Mathematical Journal, was ruil met: Hokkaido University

Proceedings of the Indian Academy of Sciences: Mathematical Sciences, was ruil

met: Indian Academy of Sciences

Revista Matematica Complutense, was ruil met: Universidad de Complutense

De volgende ruil is beëindigd omdat de publicatie werd gestaakt: Acta Acade-

miae Aboensis Series B: Mathematica et Physica, was ruil met: Aabo Akade-

mi Herman te Riele, Inspecteur der Boekerij

4.8 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 2010 uit Sandjai Bhulai, Klaas Pieter Hart

(voorzitter), Gert Vegter, 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.

Een blijvend punt van zorg is het feit dat, omdat het KWG niet als werkgever

wil optreden, wij onze medewerkers met behulp van tijdelijke contracten, en met

medewerking van diverse wiskunde-instituten moeten bezoldigen.

In de Commissie Publicaties van het Platform Wiskunde Nederland wordt

onderzocht of een bundeling van krachten een structurele oplossing voor dit

probleem kan opleveren.

Van het Nieuw Archief voor Wiskunde verscheen in 2010 deel 11 van de vijfde

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

Ferdinand Verhulst, weer vier fraaie nummers van het Nieuw Archief voor Wis-

kunde weten uit te brengen. De oude en nieuwe eindredacteuren, Judi Romijn en

Fred Drissen, en de bureauredactie verdienen alle lof voor de wijze waarop de

productie tot stand komt.

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.

Van Pythagoras verschenen in 2010 zes nummers, drie in de jaargang 49

en drie in de jaargang 50. Hoofdredacteur Arnout Jaspers en eindredacteur Alex

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

thema Beroepen van Wiskundigen afgesloten; de vijftigste jaargang blikt terug

op ontwikkelingen in de laatste vijftig jaar.

De vijftigste verjaardag van Pythagoras zal worden gevierd met een jubile-

umboek dat in April 2011 tijdens een feestelijke bijeenkomst in NEMO wordt

gepresenteerd. Klaas Pieter Hart, voorzitter Publicatiecommissie

4.9 Verslag van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde

4.9.1 Samenstelling Commissie De commissie bestond in 2010 uit de volgen-
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de leden (in alfabetische volgorde): F. Beukers, T. Goris (penningmeester), C.P.

Hoogland, mevr. I. van Gulik, mevr. M. Kamminga, mevr. M. Kollenveld, J. van

Maanen, D. Siersma (voorzitter), mevr. M. Steentjes (secretaris), J. Wiegerinck, B.

Zwaneveld.

4.9.2 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 volgende

onderwerpen kwamen aan de orde:

a. Wiskunde in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo

b. Experimentele examenprogramma’s 2014 voor havo en vwo

c. Doorlopende leerlijnen rekenen

d. Versterking onderbouw havo-vwo

e. Inpassing van de NOCW in de plannen rond Platform Wiskunde Nederland

f. In kaart brengen van acties in Nederland om het wiskunde (en reken-)onder-

wijs te verbeteren

4.9.3 Nederlandse Wiskunde Olympiade In 2010 hebben er 4150 leerlingen

deelgenomen aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Dat waren er iets min-

der dan vorig jaar, maar ruim meer dan de jaren ervoor. De aanmelding en de

verwerking van de resultaten gebeurde voor het eerst via internet. De scholen-

prijs is gewonnen door het Emelwerda College Emmeloord. Dit jaar is er een

nieuwe tussenronde ingevoerd. Deze nieuwe tweede ronde werd op tien uni-

versiteiten gehouden: in Amsterdam (VU en UvA), Delft, Eindhoven, Groningen,

Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Twente en Utrecht. Er waren 696 leerlingen uit-

genodigd op grond van hun score in de eerste ronde. Voor de finale zijn er

154 leerlingen uitgenodigd. Deze leerlingen kregen bovendien een uitnodiging

om vier trainingsmiddagen op hun tweederonde-universiteit te volgen, zodat ze

zich optimaal konden voorbereiden op de finale. De prijsuitreiking heeft in no-

vember plaatsgevonden aan de TU Eindhoven. Net als vorig jaar werd ook dit jaar

de Benelux-olympiade georganiseerd door Nederland. Omdat Nederland volgend

jaar gastheer is van de International Mathematical Olympiad (IMO2011), is het

deelnemersveld eenmalig uitgebreid met Slovenië, Spanje en Zwitserland. Door

deze opschaling gold de Benelux-olympiade ook als een generale repetitie voor

de organisatie van IMO2011. Naast de betaling van de kosten van deelname aan

de Internationale Wiskunde Olympiade door OC&W zijn er verder bijdragen gele-

verd door Transtrend, TU Eindhoven, Centraal Bureau voor de Statistiek, Ortec,

Cito, het tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek, NS en Stichting Compositio

Mathematica. Voor verdere informatie zie www.wiskundeolympiade.nl.

4.9.4 Internationale Wiskunde Olympiade Bij de Internationale Wiskunde

Olympiade in Kazachstan zijn door het Nederlands team vier bronzen medail-

les behaald. In 2011 zal de Internationale Wiskunde Olympiade in Nederland

worden gehouden.

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

schooljaar 2010-2011 voor de 22ste keer gehouden, de Wiskunde B-dag voor de

12e keer. De voorronde van dit door het Freudenthal Instituut georganiseerde

evenement vond plaats op vrijdag 19 november 2010. In Nederland deden aan

de voorronde van de A-lympiade ongeveer 160 scholen mee. Verder wordt er

meegedaan in Duitsland, Denemarken, Sint Maarten, Aruba, Japan en Iran. Uit

de voorronde worden 15 teams geselecteerd: negen uit Nederland, twee uit Duits-

land, twee uit Denemarken, een team uit Aruba, een team uit Sint Maarten en

(vorig jaar voor het eerst!) twee teams uit Iran. Japan vaardigt (nog) geen team(s)

af naar het (internationale) finaleweekend, dat in het voorjaar van 2011 gehou-

den wordt. Afgelopen schooljaar (2009-2010) was het Milton Peters College uit

het Caraïbische eiland Sint Maarten de trotse winnaar van deze finale.

De Wiskunde B-dag kent alleen een voorronde, die tegelijk met de A-lympiade

wordt gehouden. Veel scholen doen overigens aan beide evenementen mee. Aan

de Wiskunde B-dag deden vorig schooljaar 165 Nederlandse, 25 Vlaamse en 30

Duitse scholen mee. Het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven bleek van alle

deelnemers uiteindelijk het winnende werkstuk te hebben geleverd.

4.9.6 Kangoeroe Wedstrijd W4Kangoeroe — WereldWijde WiskundeWedstrijd

— wordt in Nederland georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe, vanuit

de Radboud Universiteit Nijmegen, onder auspiciën van het KWG. De wedstrijd

is bestemd voor alle leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs en alle

leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 2010 deden 85.000 leerlingen mee

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

wizBRAIN en wizPROF. Voor verdere informatie, zie w4kangoeroe.nl. Daar kan

sinds 6 november 2010 ook Kangoeroe interactief gespeeld/geoefend worden;

deze optie is tot stand gekomen met financiële steun van de NVvW.

4.9.7 Vertegenwoordiging in ICMI Het KWG wordt door de voorzitter van de

NOCW, D. Siersma, vertegenwoordigd in de International Commission on Mathe-

matical Instruction (ICMI). Melanie Steentjes, secretaris NOCW

4.10 Verslag van de Archivaris

Het archief van het Koninklijk Wiskundig Genootschap was ook in 2010 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

4.11 Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen

4.11.1 Algemeen De volgende archieven onder beheer bij de CPAW zijn geplaatst

bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem:

Arch. 1 H.B.A. Bockwinkel (1881–1960); Arch. 2 R. Lijdsman; Arch. 3 G. Röhrman;

Arch. 4 W.H.J. van der Stok; Arch. 5 H. Nyon; Arch. 6 L.W. Nieland (1901–1945);

Arch. 7 T. van Aardenne-Ehrenfest (1905–1984), C.C.J. de Ridder en P. Ehrenfest jr.

(1880–1933); Arch. 8 D.N. van der Neut (1904–1985); Arch. 9 Een 60-tal foto’s van

wiskundigen; Arch. 10 C.G.G. van Herk (1900–1982); Arch. 11 J.H. Wansink (1894–

1985); Arch. 12 H. Freudenthal (1905–1990); Arch. 13 D. van Dantzig (1900–1959);

Arch. 14 N.H. Kuiper (1920–1994).

De volgende twee archieven worden ook beheerd door de CPAW:

Arch. 15 Het archief van W. Kapteyn (1849–1927) berust bij de bibliotheek van het

Museum Boerhaave in Leiden; Arch. 16 Het archief van M.J. van Uven (1878–1959)

berust nog bij het CWI.

Het volgende archief is inmiddels ook overgebracht naar het Noord-Hollands

Archief te Haarlem:

Arch. 17 Het archief van N. G. de Bruijn.

4.11.2 Activiteiten Bij een aantal overleden wiskundigen is vastgesteld dat zij

geen persoonlijk archief hebben nagelaten. Verder houdt de commissie de vinger

aan de pols.

4.11.3 Samenstelling van de CPAW per 31 december 2010 T. Koet-

sier (VU), voorzitter; A. Kik (CWI), secretaris; G. Alberts (RU); D. Beckers

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

(UL). Teun Koetsier, voorzitter CPAW

4.12 Verslag van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde

(ITW, www.itw.nl)

4.12.1 Bestuur Gedurende het verslagjaar had het bestuur van het 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).

4.12.2 Symposia Gedurende het verslagjaar heeft het ITW geen symposia ge-

organiseerd. Rob van der Mei


