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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 236ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig

Genootschap zal worden gehouden op vrijdag 5 april 2013 tijdens het

49ste Nederlands Mathematisch Congres te Nijmegen.

1 Agenda

1 Opening

2 Verslag van de 235ste Algemene Ledenvergadering van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap, gehouden op 12 april 2012 in Eindho-

ven

3 Mededelingen

4 Besprekingen van de jaarverslagen over 2012. 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 Inspecteur der Boekerij

e. Verslag van de Archivaris

f. Verslag van de Stichting Platform Wiskunde Nederland

− Verslag van de Commissie Publicaties

g. Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wis-

kundigen

h. Verslag van de Stichting Epsilon

i. Verslag van het Nederlands Mathematisch Congres

5 Begroting 2013

6 Vaststellen contributie

7 Samenstelling Kascommissie 2013

8 Samenstelling van het Bestuur

Dr. K.P. Hart (publicaties) treedt af. Het bestuur draagt dr. M.C. Veraar

voor als opvolger van Hart, en prof.dr.ir. G. Jongbloed als ondervoor-

zitter. De overige leden van het bestuur zijn:

– drs. J.G. Blom (CWI), secretaris

– dr. W. Bosma (RU en CWI), webmaster

– dr. O.W. van Gaans (UL), penningmeester

– drs. J. Krüger (SLO Enschede), contact met leraren

– prof.dr. A.C.M. Ran (VU), voorzitter

– 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)

9 Erelid

10 Rondvraag

11 Sluiting

2 Ad punt 2 van de Agenda

Hieronder volgen de notulen van de 235ste Algemene Ledenvergadering, tezamen

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

Wiskunde gepubliceerd zijn): het financieel verslag over 2011 en de begroting

2012. Het financieel verslag over 2012, de begroting van 2013 en het verslag van

de Kascommissie over 2012 zullen tijdens de ALV van 5 april 2013 worden bekend

gemaakt.

2.1 Concept notulen 235ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wis-

kundig Genootschap, gehouden op 12 april 2012 te Eindhoven

Aanwezig namens het KWG-bestuur: Gert Vegter (vz), Onno van Gaans (pm),

Herman te Riele, Klaas Pieter Hart, André Ran, Arjen Sevenster en Joke Blom (secr)

Overige aanwezigen: Tom Koornwinder, Richard Boucherie, Peter van Emde Boas,

Frank den Hollander, Ferdinand Verhulst, Sander Dommers, Erik van den Ban,

Rien Kaashoek, Odo Diekmann, Freek van Schagen, Rochus van der Doef, Eduard

Looijenga, Jan Donkers, Jan van de Craats, Joost Batenburg, Swier Garst, Marian
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ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 38.243,08 Crediteuren 63.039,79

Liquide middelen:

ING betaalrekening 102.531,72

ABN AMRO bestuursrekening 9.155,54

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa:

Aandelen 3.945,23

ING spaarrekening 41.994,97 Legaat Lekkerkerker 72.987,00

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 81.397,14 Kapitaal eind 2010 141.240,89

277.267,68 277.267,68

Tabel 1 Beginbalans

ACTIVA D PASSIVA D

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vorderingen: Crediteuren:

Debiteuren 81.418,14 Crediteuren 46.931,49

Liquide middelen:

ING betaalrekening 34.285,31

ABN AMRO bestuursrekening 10.730,05

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa

Aandelen 3.309,75

ING spaarrekening 63.191,99 Legaat Lekkerkerker 72.842,00

ABN AMRO Kapitaalmarktindex 83.461,50 Kapitaal eind 2011 156.623,25

276.396,74 276.396,74

Tabel 2 Eindbalans

Kollenveld, Jacques Resing, Michiel Wijers en Rob Tijdeman.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet allen welkom.

2. Verslag van de 234ste ALV van 14 april 2011

Dit verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen

1. De voorzitter doet een oproep aan de ALV om kopij aan te leveren voor het

Nieuw Archief voor Wiskunde, Indagationes Mathematicae en Epsilon.

2. De voorzitter meldt dat er nog geen locatie bekend is voor het NMC 2013. Ook

is er nog geen besluit genomen of het weer tot één dag beperkt zal zijn.

3. De voorzitter meldt dat er nog geen verslag van de Kascommissie over 2011 is.

4. Klaas Pieter Hart meldt dat er hoofdredacteuren gezocht worden voor het NAW.

Bij Pythagoras zal Arnout Jaspers door Derk Pik worden opgevolgd. De vergadering

uit met applaus haar waardering voor het werk dat Arnout voor Pythagoras verricht

heeft, met name voor de publicatie van De Pythagoras Code en de digitalisering

van alle Pythagoras-jaargangen.

4. Bespreking jaarverslagen

De jaarverslagen over 2011, die geen betrekking hebben op de financiën, worden

goedgekeurd. Tom Koornwinder mist het verslag van de Publicatiecommissie en

met name de verslaglegging over het NAW. De voorzitter zegt toe dat gedeelte uit

het jaarverslag van PWN te lichten en in het NAW te publiceren.

5. Financiën KWG

Het financieel jaarverslag over 2011 en de begroting voor 2012 worden door de

penningmeester toegelicht. Omdat het verslag van de kascommissie over 2011

nog ontbreekt wordt goedkeuring van het financiële verslag en de begroting 2012

aangehouden tot de volgende ALV. Richard Boucherie vraagt naar de 10% inkom-

stendaling uit contributies. Het ledenbestand is gedaald, het bestuur heeft daar-

om dit jaar de promotieactiviteiten bij afgestudeerden weer actiever aangepakt.

Peter van Emde Boas verzoekt de rente van het legaat Lekkerkerker apart te ver-

melden zodat een kosten-batenanalyse gemaakt kan worden. Erik van den Ban

vraagt naar het financiële jaarverslag van PWN. De voorzitter zal dit doorgeven

aan PWN. Tom Koornwinder verzoekt om aparte overzichtsstaten voor Pythagoras



3 3

Van het KWG NAW 5/14 nr. 1 maart 2013 13

en het NAW. Rob Tijdeman spreekt zijn waardering uit voor het verslag en geeft in

overweging — indien de afdracht van PWN altijd na de jaarwisseling plaatsvindt

— de instituutsbijdragen eenmalig af te boeken in plaats van die jaarlijks bij de

debiteurenpost op te nemen.

6. Vaststelling contributie

De contributie voor 2012 blijft onveranderd. De ALV gaat hiermee akkoord.

7. Samenstelling Kascommissie 2012

De ALV gaat akkoord met het voorstel dat de Kascommissie voor 2012 zal bestaan

uit Sandjai Bhulai en Luc Florack.

8. Rondvraag

Eduard Looijenga stelt de PWN-commissie Onderzoek ter discussie. Hij acht het

ongewenst dat die commissie de Nederlandse wiskundige onderzoeksinstituten

representeert bij het NWO en tegelijk verantwoording moet afleggen aan het be-

stuur van een stichting (PWN) die in deze door die instituten noch is gemachtigd,

noch aan die instituten verantwoording verschuldigd is. Rob Tijdeman geeft aan

dat NWO voor dit jaar deze commissie als gesprekspartner heeft gekozen. Eduard

blijft van mening dat deze commissie — die niet direct aan de KWG-leden ver-

antwoording schuldig is — te veel taken van de mathematische instituten en het

KWG overneemt. Richard Boucherie stelt voor een concreet voorstel in te dienen

dat op de volgende ALV besproken kan worden.

9. Samenstelling van het bestuur (in afwezigheid van André Ran)

Gert Vegter treedt statutair af als voorzitter. Het bestuur stelt voor André Ran

(ondervoorzitter) voor een termijn van twee jaar te benoemen tot voorzitter. De

ALV gaat unaniem akkoord.

10. Sluiting

De nieuwe voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen en bedankt Gert

voor zijn voorzitterschap van het KWG in moeilijke tijden.

De voorzitter sluit de vergadering om 13.55 uur. Joke Blom, secretaris

2.2 Financieel verslag 2011 en begroting 2012

Het jaarverslag over 2011 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 2011 is het KWG verantwoordelijk geworden voor het tijdschrift Indaga-

tiones Mathematicae en zijn taken overgedragen aan PWN.

Balans begin 2011

De beginbalans 2011 (Tabel 1) is identiek aan de eindbalans 2010, zoals gepu-

bliceerd in het financieel jaaroverzicht 2010.

Balans eind 2011

Tabel 2 geeft de balans eind 2011.

Resultatenrekening

Het eigen vermogen van het KWG is in 2011 met D 15.237,36 gestegen (toename

Kapitaal metD 15.382,36 en afname legaat Lekkerkerker (Tabel 3) metD 145), zie

Tabel 4.

De financiële positie van het KWG is in 2011 verder verbeterd. De royalty’s

van Elsevier voor Indagationes Mathematicae vormen een extra inkomstenbron

en de kosten voor Pythagoras zijn lager geworden doordat er geen bladmanager

meer in dienst was. Een negatief punt is dat de liquide middelen zijn afgenomen

en de post debiteuren is toegenomen. De contributies van de instituutsleden

worden vanaf 2011 door PWN geïnd en worden pas in 2012 bijgeschreven. Het

KWG betaalt de salariskosten voor de managing director van Epsilon Uitgaven

BV en factureert deze kosten weer bij Epsilon. Om Epsilon door een periode van

krappe liquide middelen te helpen wordt een deel van de salariskosten van 2011

pas in 2012 doorberekend.

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

feuille bedraagt per ultimo 2011 D 3.309,75, zie Tabel 5.

Begroting en kosten 2011 en begroting 2012

Tabel 6 toont de begrote en werkelijke kosten over het boekjaar 2011, en de

begrote kosten voor 2012.

D

Legaat Lekkerkerker begin 2011 72.987,00

Grafonderhoud Lekkerkerker 145,00

Legaat Lekkerkerker eind 2011 72.842,00

Tabel 3 Legaat Lekkerkerker 2011

D

Kapitaal begin 2011 141.240,89

Resultaat boekjaar 2011 15.382,36

Kapitaal eind 2011 156.623,25

Tabel 4 Resultatenrekening 2011

D

Aandelen begin 2011 3.945,23

Bij: dividend en herwaardering −635,48

Aandelen eind 2011 3.309,75

Tabel 5 Mutaties aandelenportefeuille

Toelichting:

1. Ad 4125: In het boekjaar 2011 werden t.b.v. het NAW de volgende betaalde

functies vervuld:

− Eindredacteur NAW, 9 uur p.w.

− Bureauredactie NAW, tweemaal 8 uur p.w.

− Bladmanager NAW, 8 uur p.w.

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

− Hoofdredacteur Pythagoras, 0,2 fte t/m 7-2011, daarna op declaratiebasis

− Eindredacteur Pythagoras

In 2011 zijn er voor het NAW ruim D 10.000 salariskosten in rekening

gebracht over 2009 en 2010. Daardoor zijn de salariskosten incidenteel hoger.

Voor Pythagoras was in 2011 geen bladmanager meer in dienst. Verder was

een deel van de salariskosten al vooruit voldaan en is dat voor 2012 niet het

geval. Hierdoor is het bedrag voor salarissen aanzienlijk lager dan begroot.

2. Ad 4151, 4152: Ten Brink heeft in 2011 niet steeds gescheiden facturen ge-

stuurd voor porto- en drukkosten. Deze posten zijn dit jaar samen genomen.

3. Ad 4154, 4254: Per 1 januari 2011 is het KWG verantwoordelijk geworden

voor het tijdschrift Indagationes Mathematicae, dat wordt uitgegeven door

Elsevier. Het KWG ontvangt daarvoor royalty’s van Elsevier, naar verwachting

minimaalD 20.000 per jaar. Daarvan zal minimaalD 15.000 worden afgedra-

gen aan PWN. Een deel van de royalty’s zal worden gebruikt voor het promoten

van Indagationes Mathematicae, bijvoorbeeld advertenties en ondersteuning

van special issues.

4. Ad 4160, 4164: De overige kosten bevatten dit jaar onder andere notariskos-

ten van D 690,20 voor een statutenwijziging en D 3268,05 voor het NAW

(kantoorbenodigdheden, reiskosten, redactievergaderingen). Bij Pythagoras

zijn extra uitgaven gedaan voor promotionele activiteiten rond het boek De

Pythagoras Code.

5. Ad 4170: Het KWG heeft in 2011 de volgende sponsorbijdragen verstrekt:

− Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI 2011): D 750

− Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI 2012): D 750

− FMF-excursie: D 172,82

− FMF: D 250

− LIMO 2011: D 250

− Obe Postma Stichting: D 500

− PhD days in Analysis and Dynamical Systems: D 250

− A-Eskwadraat: D 250
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GrBk Nr. Omschrijving begroot 2011 (D ) werkelijk 2011 (D ) begroot 2012 (D )

4125 Salarissen NAW 43.000 55.922,61 46.000

4125 Salarissen Pythagoras 35.000 8.937,52 24.000

4151, 4152 Porto en drukkosten NAW 26.500 24.053,66 25.000

4153 Ontwerpkosten NAW 5.000 4.840,92 5.000

4154 Promotie Indagationes − 1.675,00 2.000

4155 Vergaderkosten 4.000 3.579,67 4.000

4158 Ledenadministratie 1.500 − 500

4160 Overige kosten 3.000 4.822,03 4.000

4164 Pythagoras

Overige kosten 2.000 4.141,86 2.000

Porto en drukkosten 30.500 28.122,10 30.000

Ontwerpkosten 6.700 6.437,38 6.500

4170 Sponsoring 2.000 3.422,82 3.000

4170 Sponsoring IMO2011 16.500 17.000,00 −

4170 Brouwerlezing 3.400 − 3.000

4170, 4729 KWG activiteiten 3.500 130,42 3.000

4200 Verzekering 400 411,38 400

4251 Afdracht EMS 2.500 2.500,00 2.500

4252 Afdracht IM 2.000 − −

4253 Afdracht IMU 8.500 10.510,62 10.500

4254 Afdracht PWN − 27.500,00 20.000

4980, 9152 Bankkosten 100 159,76 150

Totaal 196.100 204.167,75 191.550

Tabel 6 Resultatenrekening 2011 en begroting 2012: kosten

GrBk Nr. Omschrijving begroot 2011 (D ) werkelijk 2011 (D ) begroot 2012 (D )

5150, 5121,5251, 5252 Contributies KWG-leden 90.000 81.700,00 80.000

5150, 5121,5251, 5252 Contributies Pythagoras 67.500 63.400,00 60.000

5151 Legaat Lekkerkerker −150 −145,00 −150

5153 Advertenties 5.000 3.775,00 3.500

5154,5155,5160 Overige baten − − −

5156 Contributies inst. leden 35.000 35.000,00 35.000

5157 Contributies bedrijfsleden − − −

5158 Royalty’s Indagationes − 32.027,04 25.000

9052, 9090 Rente 4.000 3.069,12 3.000

Totaal 201.350 218.826,16 206.350

Tabel 7 Resultatenrekening 2011 en begroting 2012: baten

− De Leidsche Flesch: D 250

− IMO 2011: D 17.000,00

Er is aan IMO 2011 een garantiesubsidie verstrekt van D 25.000, waarvoor

in 2010 al een voorziening van D 8.000 is getroffen. Voor deze subsidie is

in 2010 D 16.500 gereserveerd van het legaat Lekkerkerker. Samen met eer-

dere subsidies komt de totale garantiesubsidie van het KWG aan IMO 2011

op D 50.000. Het KWG heeft in 2011 de volgende activiteiten georganiseerd:

− Brouwerlezing: D 828,52

− NMC 2011: D 5.786,60

− Wintersymposium 2011: D 315,30

Door een goedkopere uitvoering van de Brouwermedaille en door geringe

onkosten waren de kosten voor de Brouwerlezing lager dan verwacht. De

voorzieningen voor de Brouwerlezing van D 6800 zijn ongedaan gemaakt.

Baten 2011 en begroting 2012

Zie Tabel 7.

Toelichting:

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

verbonden.

2. Ad 5156: Met ingang van 2011 zal PWN de contributies van de instituutsleden

innen en doorgeven aan het KWG. Deze bedragen komen naar verwachting in

2012 binnen.

3. Ad 5158: Zie toelichting op 4154.

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

het jaar waarop deze betrekking heeft.

Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras

De tabellen 8, 9 en 10 geven een overzicht van de kosten en baten apart voor het

Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras.

Samenvatting en aanbevelingen

Het financieel overzicht over 2011 laat een positief resultaat zien. De begroting
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Omschrijving begroot 2011 (D ) werkelijk 2011 (D ) begroot 2012 (D )

Salarissen NAW 43.000 55.922,61 46.000

Porto en drukkosten NAW 26.500 24.053,66 25.000

Ontwerpkosten NAW 5.000 4.840,92 5.000

Overige kosten 2.000 3.268,05 2.000

Totaal 76.500 88.085,24 78.000

Tabel 8 Kosten Nieuw Archief voor Wiskunde

Omschrijving begroot 2011 (D ) werkelijk 2011 (D ) begroot 2012 (D )

Salarissen Pythagoras 35.000 8.937,52 24.000

Overige kosten 2.000 4141,86 2.000

Porto en drukkosten 30.500 28.122,10 30.000

Ontwerpkosten 6.700 6.437,38 6.500

Totaal 74.200 47.638,86 62.500

Tabel 9 Kosten Pythagoras

Omschrijving begroot 2011 (D ) werkelijk 2011 (D ) begroot 2012 (D )

Contributies Pythagoras 67.500 63.400,00 60.000

Tabel 10 Baten Pythagoras

van het KWG is sluitend en bedrijfsvoering van het KWG is financieel gezond. Py-

thagoras is kostendekkend geworden. Het blijkt steeds moeilijker om medewer-

kers met tijdelijke contracten bij universiteiten of scholen aan te stellen en er zal

waarschijnlijk steeds meer op declaratiebasis gewerkt gaan worden. Er zal scherp

op gelet worden of deze ontwikkeling tot hogere kosten leidt. Het is onzeker of

de inkomsten in de toekomst op hetzelfde niveau blijven als in 2011. Het aan-

tal leden neemt geleidelijk af en de instituutsleden staan onder grote financiële

druk. Het lijkt verstandig om zuinig te blijven en de huidige gunstige periode te

gebruiken om de reserves te versterken. dr.ir. O.W. van Gaans, penningmeester

Amsterdam, 11 april 2012

3 Ad punt 4 van de Agenda: de Jaarverslagen over 2012

3.1 Verslag van de Secretaris

3.1.1 Leden Het genootschap had op 1 januari 2013 zeven ereleden (P.C. Baayen,

F. van der Blij, J. van de Craats, D. van Dalen, J. Korevaar, J.A.F. de Rijk en F. Verhulst)

en 1223 leden, van wie 227 gebruik maakten van het tarief voor gepensioneerden

en werklozen, 161 van het reciprociteitstarief en 127 van het studenttarief. 45

leden waren tevens lid van de European Mathematical Society.

3.1.2 Verslag van het Wintersymposium Het Wintersymposium, georganiseerd

door Jenneke Krüger, werd gehouden op 7 januari 2012 in het Academiegebouw

bij de Dom in Utrecht. Het thema was ‘Grootschalig Rekenen en Rekenen in de

Gezondheidszorg’. Sprekers en hun onderwerpen waren:

− Herman te Riele (CWI Amsterdam), Grootschalig rekenen in de getaltheorie

− Richard Boucherie (Universiteit Twente), Sneldiagnostiek voor kanker: een

wiskundige oplossing voor een maatschappelijk probleem

− Natasha Maurits (UMC Groningen), Patiënten in getallen: wiskunde toegepast

in de neurologie

Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer 135.

3.1.3 Verslag van de Kaleidoscoopdag Op 1 juni 2012 organiseerde de Fysisch-

Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) van de Rijksuniversiteit Groningen de

Kaleidoscoopdag (www.kaleidoscoopdag.nl) onder de naam ‘Live Optimized’ en

het onderwerp ‘Optimalisatie’. Sprekers en hun onderwerpen waren:

− Prof.dr. Maarten van der Vlerk (RUG), Decision making under uncertainty: the

Real Problem

− Mingrui Jin en Gerolf de Boer (ORTEC), Capacity forecasting and supplychain

optimization in the energy business

− Prof.dr. Rob ven der Mei (CWI), Mathematics saves lives

− Dr.ir. Joost van Eekelen (Vaderlande industries), Mathematics in industry:

Mixed palletizing in distribution centers

De Kaleidoscoopdag 2012 werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren

ORTEC, FMF, PWN, KWG, VU Amsterdam, JBI, EWI Twente, UU Utrecht, NNV, Eind-

hoven.

3.1.4 Elektronische Mededelingen van het KWG Met ondersteuning van Minnie

Middelberg en Joke Blom van het Centrum Wiskunde & Informatica verschenen

in 2012 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 werden be-

langrijke Mededelingen van het Bestuur opgenomen zoals: over het overlijden

van erelid Dick de Bruijn op 17 februari, over de uitgave bij Springer van The

Selected Correspondence of L.E.J. Brouwer (bezorgd door zijn biograaf Dirk van

Dalen), over het Nederlands Mathematisch Congres op 12 april in Eindhoven,

en over de nieuwe bruikleenovereenkomst voor de Boekerij van het KWG (afge-

sloten op 20 november tussen de Universiteitsbibliotheek van de UvA en het

KWG). De Elektronische Mededelingen worden verstuurd naar alle leden voor-

zover zij hebben aangegeven ze te willen ontvangen en beschikken over een

email-adres. Herman te Riele, redacteur Elektronische Mededelingen KWG

3.1.5 Wiskunde Persdienst De Wiskunde Persdienst (www.wiskundepersdienst.

nl) is een initiatief uit 2002 van de NVvW en het KWG. De WPD verzamelt en ver-

spreidt wiskundig georiënteerd nieuws en publiceert 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. De nieuwsberichten worden op dit moment

gepubliceerd op de site van de Wiskunde Persdienst, op die van het KWG, de

NVvW en Pythagoras en op de website van het Freudenthal Instituut. Daarnaast

worden de nieuwsberichten per e-mail verzonden aan abonnees van de WPD.

Verder worden in de WiskundE-brief regelmatig nieuwsberichten overgenomen.

De agenda (onderdeel docenten) is ook te bekijken via www.wiskundebrief.nl. In

2012 verschenen 39 nieuwsberichten.
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3.1.6 PR-activiteiten Het Genootschap heeft bij verschillende gelegenheden

PR-actiteiten ontplooid, zoals tijdens het 48ste Nederlands Mathematisch Con-

gres in Eindhoven, bij evenementen zoals het Wintersymposium van het KWG,

de Nationale Wiskunde Dagen en de Jaarvergaderingsbijeenkomst van de NVvW,

en de vakantiecursus van het CWI. Dit gebeurde veelal in samenwerking met de

Epsilon Uitgeverij, 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.

3.2 Verslag van de Penningmeester over 2012

Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2013 uitgereikt.

3.3 Verslag van de Kascommissie over 2012

Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2013 uitgereikt.

3.4 Verslag van de Inspecteur der 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 toebehoorden, een overzicht van de wiskundige werken die toen toe-

behoorden “aan de Universiteits-bibliotheek der Gemeente Amsterdam”. Voorzo-

ver we hebben kunnen nagaan zijn alle in de catalogus van Mannoury genoemde

werken toegankelijk via de huidige Universiteitsbibliotheek van de UvA. De ca-

talogus van Mannoury kan worden geraadpleegd op www.wiskgenoot.nl/watis

/SysCatBoekerijWG1907.pdf.

Op 20 november is een nieuwe bruikleenovereenkomst betreffende de Boeke-

rij afgesloten tussen de Universiteitsbibliotheek van de UvA (Afdeling Bijzondere

Collecties) en het KWG. Een kort verslag van deze bijeenkomst is te vinden in de

Nieuws-rubriek van dit blad. Er is geen opgave ontvangen over in het verslagjaar

aan de boekencollectie toegevoegde werken, noch over beëindigde tijdschriften-

ruilovereenkomsten. Herman te Riele, Inspecteur der Boekerij

3.5 Verslag van de Archivaris

Het archief van het Koninklijk Wiskundig Genootschap was ook in 2012 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 www.wiskgenoot.nl/watis

/geschiedenis.html. Herman te Riele, archivaris KWG

3.6 Verslag van de Stichting Platform Wiskunde Nederland

PWN heeft in 2012 twee nieuwe bestuursleden gekregen, te weten de nieuwe

KWG-voorzitter André Ran als opvolger van Gert Vegter, en Paul Drijvers als op-

volger van Jan van Maanen. Ook is een nieuwe PR-medewerker toegetreden, Yves

Houben heeft in juni de positie van Charlotte Vlek overgenomen. PWN heeft veel

activiteiten ontplooid, waarvan de meest noemenswaardige zijn:

− Mede onder regie van PWN is het Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0 tot

stand gekomen, en op 6 juni 2012 door de PWN-voorzitter aangeboden aan

de directeur-generaal van het ministerie van OCW. Direct gevolg hiervan is

een financiële steunbetuiging van OCW ter grootte van vier miljoen euro voor

bestendiging van de wiskundeclusters voor de komende jaren.

− Met het CWI is overeengekomen dat rondom het PWN Bureau een concentratie

plaatsvindt van de belangrijkste wiskundepublicaties. Vanaf deze zomer zul-

len redacties van Nieuw Archief voor Wiskunde, Pythagoras, Epsilon, Vierkant

voor wiskunde en Kennislink gaandeweg verhuizen naar het CWI. Inmiddels is

met al deze organisaties gezamenlijk gesproken over verregaande synergie,

onder andere op het gebied van personeel.

− Met NWO Exacte Wetenschappen is in december 2011 een convenant gesloten

dat een bestendiging van de financiële steun betekent voor PWN. Daarnaast

is het bedrag aanzienlijk omhoog gegaan, van maximaal 63.000 euro en

55.000 euro voor het eerste en tweede PWN-jaar, respectievelijk, naar een

bestendige steun van maximaal 90.000 euro per jaar voor de komende jaren.

Bevat in deze steun is een bedrag van maximaal 45.000 euro per jaar voor

zogenaamde nieuwe initiatieven.

− PWN heeft de organisatie van de jaarlijkse Vakantiecursus voor leraren op zich

genomen met ingang van 2012, werkt aan plannen voor de certificering van

leraren, zal dit najaar een notitie uitbrengen omtrent de aansluitproblematiek

PO-VO, en zal zich naar verwachting vanaf begin 2013 ontfermen over cTWO,

de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs.

− De commissie Innovatie heeft in nauw overleg met NIRICT (3TU Netherlands

Institute for Research in ICT) bewerkstelligd dat wiskunde kan aansluiten bij

de ICT, welke een centrale rol heeft binnen de door het ministerie van ELI ge-

definieerde topsectoren. De roadmap ICT voor de topsectoren vormt de basis

om de komende jaren de mogelijkheden van ICT in topsectoren nog beter te

benutten door publiek-private samenwerking, waarvan wiskunde middels de

bewerkstelligde aansluiting hopelijk ook enige vruchten kan plukken.

− Mede door vroegtijdige contacten van PWN (Publiciteit, Publicaties en Bureau)

met NWTC is de overweging om in NEMO een semipermanente wiskundeten-

toonstelling in te richten omgezet in een plan voor 2014–2019. PWN heeft

meegedaan met een eerste brainstormsessie en zal in de toekomst nauw

contact houden met de organisatoren/bedenkers van de tentoonstelling, ook

middels de nieuwe PR-medewerker die ervaring heeft met zulke tentoonstel-

lingen.

− De commissie Onderzoek van PWN heeft een aantal sessies georganiseerd

waarin aanvragers van een Vidi/Vici-beurs een proefvoordracht konden ge-

ven, en van opbouwende kritiek werden voorzien. Wiskunde heeft het de afge-

lopen jaren bijzonder goed gedaan binnen de Vernieuwingsimpuls, recent zijn

5 van de 12 Vidi-beurzen binnen de sector astronomie/wiskunde/informatica

naar wiskundigen gegaan.

− De commissie Onderzoek, de Kamer Wiskunde (VSNU), WONDER, wiskunde-

clusters en Mastermath hebben gesproken over het ontbreken van een hel-

dere positionering en taakverdeling tussen deze verschillende gremia ten

opzichte van Mastermath en WONDER, de financiering van Mastermath, en

de veranderde rol van de Kamer Wiskunde. Uit deze bespreking is een aantal

aanbevelingen voortgekomen, die kortere lijnen geven naar de eindverant-

woordelijken bij de individuele instituten, zowel inhoudelijk als financieel,

alsmede een natuurlijke koppeling tussen de landelijke en de lokale verant-

woordelijkheden en een efficiënte structuur. Een en ander is verwoord in een

brief d.d. 11 april 2012, waarin de fusie tussen WONDER en Mastermath wordt

aangekondigd. Wil Schilders, directeur Stichting PWN

3.6.1 Verslag van de Commissie Publicaties van PWN Deze commissie vervangt

de Publicatiecommissie van het KWG, die gedurende 2000–2010 bestond, maar

zij heeft een ruimere doelstelling, want zij bestrijkt bijvoorbeeld ook het blad

Euclides van de NVvW. De jaarverslagen van genoemde KWG-commissie plachten

ook de jaarverslagen van het Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras te

bevatten. Omdat deze commissie geen jaarverslag over 2011 meer heeft geleverd,

ontbraken voor dat jaar dus ook de jaarverslagen van deze twee tijdschriften.

Daarom volgt hier een jaarverslag over 2011 en 2012.

De commissie Publicaties bestond in december 2012 uit K.P. Hart, Tom Koorn-

winder, Arjen Sevenster, Ferdinand Verhulst, Heiner Wind en Chris Zaal. Tom

Koornwinder trad eind 2011 toe en nam het voorzitterschap over van K.P. Hart.

Namens het bestuur van PWN had eerst Gert Vegter en sinds september 2012

Paul Drijvers zitting in de commissie. Een belangrijke taak van de commissie is

om de synergie tussen de verschillende wiskundepublicaties te bevorderen, dit

ter verbetering van de efficiency en de kwaliteit van de publicaties. Een grote

stap in deze richting werd in 2012 gezet toen de meeste wiskundepublicaties,

waaronder Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras, kantoorruimte kregen

bij het bureau van PWN in het gebouw van het CWI. Terugkerende punten van

bespreking in de commissie waren de aanstellingsproblematiek van de parttime

medewerkers van de publicaties, de financiën, de digitalisering van oude jaar-

gangen en de webondersteuning van de tijdschriften.
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Het Nieuw Archief voor Wiskunde verscheen zowel in 2011 als 2012 vier keer.

Hoofdredacteuren waren Ferdinand Verhulst en (tot eind 2011) Wil Schilders.

In 2013 zal een nieuwe tweekoppige hoofdredactie aantreden. Fred Drissen is

eindredacteur. De oplage in 2012 bedroeg 1800 exemplaren, waarvan 1300 naar

leden van het KWG. De nummers hadden de gebruikelijke mix van onderwer-

pen die het blad zo aantrekkelijk maken voor een breed wiskundig publiek. Er

waren een paar interviews met markante Nederlandse wiskundigen en er werd

aandacht besteed aan leven en werk van recent overleden Nederlandse wiskun-

digen, onder anderen F. Takens en T.A. Springer. Voor het eerst verscheen een

speciaal nummer: het septembernummer 2012 was gewijd aan Henri Poincaré,

die 100 jaar geleden overleed. In 2012 werd gestart met een servicepagina in elk

nummer, die aandacht besteed aan KWG-activiteiten en -publicaties.

Van Pythagoras verschenen in 2011 en 2012 twaalf nummers, vier in de jaar-

gang 50, zes in de jaargang 51 en twee in de jaargang 52. Hoofdredacteur Arnout

Jaspers werd in het voorjaar van 2012 opgevolgd door Derk Pik. Alex van den

Brandhof was eindredacteur en Chris Zaal uitgever (namens KWG). Er zijn cir-

ca 2300 abonnees. In 2011 werd het vijftigjarig jubileum gevierd. Tijdens een

feestelijke bijeenkomst in gebouw NEMO werd het boek De Pythagoras Code

gepresenteerd, met het beste uit 50 jaargangen. De redactie besteedt nu meer

ruimte dan eerder aan materiaal dat geschikt is voor de onderbouw. Ook wordt

er meer aandacht aan (potentiële) lezers in Vlaanderen besteed. Het blad slaagt

uitstekend in zijn doelstelling om de jongeren voor de wiskunde te enthousias-

meren. De grote financiële problemen van Pythagoras lijken voorbij. Conform de

wens van het bestuur van het KWG kan het blad zich nu redelijk bedruipen. Er

is overleg met het bestuur van het KWG geweest om de communicatie tussen de

penningmeester KWG en de leiding van het blad te verbeteren. Ook is er overeen-

stemming bereikt over een nieuwe bestuursstructuur voor Pythagoras die begin

2013 zal ingaan.

Indagationes Mathematicae is nu eigendom van het KWG, valt onder we-

tenschappelijke verantwoordelijkheid van de sectie wiskunde van de KNAW,

maar heeft een editorial board met niet noodzakelijk KNAW-leden. Henk Broer

is managing editor. Het blad wordt uitgegeven door Elsevier, die ook de indie-

ning en afhandeling van artikelen ondersteunt met behulp van zijn website EES.

Volumes 21 (222 pp.) en 22 (330 pp.) verschenen in 2011. Volume 23 (1164 pp.)

verscheen in 2012. Onderdeel van deze volumes waren twee nummers ter na-

gedachtenis aan de overleden wiskundigen Floris Takens (mede onder redactie

van Sebastian van Strien), respectievelijk Israel Gohberg (een zeer dik nummer

mede onder redactie van Rien Kaashoek). In de reguliere nummers probeert de

editorial board langzaam maar zeker het niveau te verhogen, iets wat uiteraard

mede afhangt van een voldoende aanbod van goede kwaliteit. Digitale abon-

nementen van bibliotheken en instellingen op het tijdschrift lopen veelal via

een package abonnement op Elsevier-tijdschriften. Sinds het najaar van 2012 is

er op initiatief van Elsevier open access voor artikelen vanaf 1969 tot vier jaar

geleden. De jaargangen voor 1969 zijn nog niet gedigitaliseerd. Het KWG ont-

vangt jaarlijks van Elsevier een (niet constant) bedrag uit de opbrengst van het

tijdschrift. Tom Koornwinder, voorzitter commissie Publicaties PWN

3.7 Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen

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

bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem:

1. H.B.A. Bockwinkel (1881–1960),

2. R. Lijdsman,

3. G. Röhrman,

4. W.H.J. van der Stok,

5. H. Nyon,

6. L.W. Nieland (1901–1945),

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

(1880–1933),

8. D.N. van der Neut (1904–1985),

9. Een 60-tal foto’s van wiskundigen,

10. C.G.G. van Herk (1900–1982),

11. J.H. Wansink (1894–1985),

12. H. Freudenthal (1905–1990),

13. D. van Dantzig (1900–1959),

14. N.H. Kuiper (1920–1994),

15. J. W. Cohen (1923–2000),

16. N. G. de Bruijn (1918–2012).

De volgende twee archieven worden ook beheerd door de CPAW:

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

Museum Boerhaave in Leiden.

18. Het archief van M.J. van Uven (1878–1959) berust nog bij het CWI.

3.7.2 Activiteiten De commissie heeft een vijftigtal ‘dossiers’ in behandeling. In

2012 hebben ettelijke tientallen bezoekjes/contacten plaatsgevonden. De com-

missie heeft in 2012 één keer vergaderd. Daarbij zijn alle dossiers besproken.

Van meerdere wiskundigen is vastgesteld dat zij geen persoonlijk archief dat be-

waard moet worden bezaten of bezitten. De commissie houdt de vinger aan de

pols.

De commissie is verder in gesprek over de lastige problematiek van de digitale

archieven. Ook hebben de archieven van enkele informatici de aandacht van

de commissie. Gerard Alberts onderzoekt met de Stichting Computer Erfgoed

Nederland en de Bijzondere Collecties UvA of een Documentatiecentrum voor de

Nederlandse Computergeschiedenis opgericht kan worden.

3.7.3 Samenstelling van de CPAW per 31 december 2012 Teun Koetsier (VU)

voorzitter, Annette Kik (CWI) ambtelijk secretaris, Gerard Alberts (UVA), Danny

Beckers (VU), Godelieve Bolten (Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem), Hendrik

Lenstra, jr. (UL). Vanaf 1 januari 2013 zal het secretariaat overgenomen worden

door Herman te Riele. Teun Koetsier, voorzitter CPAW

3.8 Verslag van de Stichting Epsilon

Het bestuur van de Stichting bestond in 2012 uit dr.ir. T. Koetsier (VU) voorzitter,

dr. K.P. Hart (TUD), F. van den Heuvel (tot juni 2012, penningmeester NVvW), Henk

Rozenhart (vanaf juni 2012, penningmeester NVvW), drs. 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. Aangezien mevrouw Boss-Reus

vanaf 1 augustus minder is gaan werken trad drs. A. Sevenster vanaf die datum

naast haar op als interim managing director. Sabine Oudt, studente wiskunde

aan de UU, was tot september 2012 betrokken bij Epsilon voor administratieve

en verzend-werkzaamheden. Een deel van haar werk is daarna tijdelijk overge-

nomen door Marieke Kuijk. Sinds november is er een echte opvolger van Sabine

Oudt, namelijk Emma Brakkee, studente wiskunde in Amsterdam. De redactie

van de wetenschappelijke reeks wordt voorgezeten door prof.dr. W. Bosma (RU).

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 2012 zijn er in de wetenschappelijke reeks twee nieuwe

titels verschenen, namelijk deel 71, Kansrekening, een introductie, van de hand

van A.J. van den Brandhof, en deel 72, Handboek wiskundedidactiek, waaraan

vele wiskundedidactici hebben meegeschreven, onder redactie van P. Drijvers, A.

van Streun, B. Zwaneveld. Dit boek komt voort uit het Elwier-project. De verkoop

van deze titel loopt heel goed en er staat al een herdruk op stapel. In de Zebra-

reeks is nummer 34 verschenen, De Ster van de dag gaat op en onder, rekenen

aan zonsopkomst en zonsondergang, geschreven door A. Goddijn. Natuurlijk zijn

er ook weer de nodige titels herdrukt.

Verder heeft 2012 in het teken van verhuizen gestaan. Eind 2011 heeft een

verhuizing binnen Utrecht plaats gevonden, wat begin 2012 nog doorwerk-

te, en in december 2012 heeft Epsilon Uitgaven onderdak gevonden bij het

CWI. Carolien Boss-Reus, managing director Epsilon

Teun Koetsier, voorzitter Stichting Epsilon

3.9 48ste Nederlands Mathematisch Congres in Eindhoven

Hiervoor zij verwezen naar het NAW van juni 2012, pp. 100–101, waar een verslag

staat van Jos Maubach en Gerhard Woeginger, getiteld ‘Een dynamisch ééndaags

congres’.


