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Algemene Ledenvergadering van het Wiskundig Genootschap
De 227ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap zal gehouden worden te Tilburg tijdens het NederlandsBelgisch Mathematisch Congres 2004, op zaterdag 17 april 2004.
1 Agenda
1 Opening
2 Verslag van de 226ste Algemene Ledenvergadering van het Wiskundig Genootschap
3 Mededelingen
4 Besprekingen van de jaarverslagen over 2003. 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 het Nederlands Mathematisch Congres
e. Verslag van de Inspecteur der Boekerij
f. Verslag van de Publicatiecommissie
g. Verslag van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde
h. Verslag van de Archivaris
i. Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen
j. Verslag van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde
5 Begroting 2004
6 Vaststelling contributie voor 2005
7 Samenstelling Kascommissie 2004
8 Voordracht ereleden
Het bestuur is voornemens een of meerdere leden van het Genootschap voor te dragen voor het erelidmaatschap.
9 Samenstelling van het Bestuur
prof.dr. E.J.N. Looijenga, dr. G.M. Hek en dr. M.H. Vellekoop treden af
als bestuurslid; het bestuur draagt prof.dr. J. van Mill (VU) en prof.dr.
H.W. Broer (RUG) voor als kandidaat voor een bestuursfunctie en is
nog op zoek naar nieuwe kandidaten om de resterende drie vrije
posities in te vullen.
De resterende leden van het bestuur zijn
− dr. S.A.J. Dekkers (UU), penningmeester
− drs. M. Kamminga (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), contacten met leraren
− drs. A.C. Kik (CWI), PR
− dr.ir. H.J.J. te Riele (CWI), secretaris
− dr. V. Rottschäfer (UL), lid
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie wordt verzocht
contact op te nemen met de secretaris.
10 Instelling Commissie voor Statutenwijziging
Het bestuur is voornemens een commissie voor statutenwijziging te
laten benoemen, onder andere in verband met het toevoegen van
het predikaat ‘Koninklijk’ aan de naam van het Genootschap.
11 Rondvraag
12 Sluiting
2 Ad punt 2 van de Agenda
Hieronder volgen de notulen van de 226e Algemene Ledenvergadering, tezamen
met de bijbehorende verslagen die niet eerder gepubliceerd zijn: het financieel
verslag over 2002 en het verslag van de kascommissie over 2002.

Deze rubriek is een kroniek van de activiteiten van het Wiskundig Genootschap.
Van voorbije activiteiten wordt verslag gedaan en toekomstige activiteiten worden
aangekondigd.

2.1 Notulen van de 226ste Algemene Ledenvergadering van het Wiskundig Genootschap, gehouden tijdens het NMC te Nijmegen op 2 mei 2003.
De vergadering werd bijgewoond door 62 leden.
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Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 12.36 uur.
Notulen van de vorige vergadering.
De heer Barning merkt op dat de datering van het verslag van de kascommissie
over het jaar 2001 verkeerd is; dit moet zijn 3 april 2002.
Mededelingen van het bestuur.
De voorzitter deelt mede dat gedurende het jaar 2002 zijn overleden de ereleden Coxeter (31 maart 2003) en Zaanen (1 april 2003).
De voorzitter maakt melding van de verdere ontwikkeling van de website,
onder leiding van Mark Peletier, en met name de lancering van de Wiskunde PersDienst, een initiatief in samenwerking met de NVvW. Ook dankt de
voorzitter Annette Kik voor haar vele inspanningen op het gebied van PR. Wel
is duidelijk dat de ambities van het bestuur de huidige capaciteit te boven
gaan; het bestuur zal op zoek gaan naar verdere versterking van het PR-team.
Gedurende het jaar is het WG een aantal malen met een standpunt naar
buiten getreden, met name over het wetsvoorstel van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. Ook is gepleit voor invoering van een korte vervolgstudie waarmee bachelors in de wiskunde een eerstegraads lesbevoegdheid
kunnen halen. Tenslotte heeft het WG zich ook geroerd in de discussie rond
de afslanking van de Subfaculteit Wiskunde in Nijmegen, helaas zonder het
gewenste resultaat.
Verslagen.
De verslagen over 2002 worden besproken (de verslagen van de secretaris,
de Publicatiecommissie, de Inspecteur der Boekerij, de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde, de archivaris, de Commissie voor Persoonlijke
Archieven van Wiskundigen, en van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde zijn gepubliceerd in het Nieuw Archief voor Wiskunde (vijfde serie,
jaargang 4, nummer 1); de verslagen van de penningmeester en de Kascommissie zijn hieronder opgenomen). Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Financiën.
De penningmeester licht het financiële verslag toe. Over het boekjaar 2002,
dat begint en eindigt op 1 januari, is een positief resultaat geboekt van
D 2.054,04. Hieraan heeft bijgedragen eenmalige baten van in totaal
D 5.286,82; zonder deze eenmalige baten zou het resultaat zijn D -3.232,78,
hetgeen goed overeen komt met de begroting.
De begroting voor het jaar 2003 laat een (structureel) positief saldo zien
van D 7.450. Deze wordt voor een groot deel veroorzaakt door de succesvolle
invoering van het instituutslidmaatschap, waardoor een aantal salarisposten
is overgenomen door instituten in de vorm van sponsoring. De voorzitter meldt
dat thans instituutslid zijn: de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van
Amsterdam, de Vrije Universiteit, het Centrum voor Wiskunde en Informatica,
de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, EURANDOM, en de Technische
Universiteit Eindhoven.
De heer Van Emde Boas vraagt naar de ontwikkeling van het ledenaantal.
De secretaris meldt dat op 1 januari 2003 het Genootschap 1409 leden had,
ongeveer 200 meer dan enkele jaren geleden.
De voorzitter leest het verslag van de Kascommissie voor (zie hieronder);
de penningmeester wordt gedechargeerd.
Contributie.
De contributie voor 2004 wordt vastgesteld conform het bestuursvoorstel:
gewone leden

D 70

reciprociteitsleden

D 50

gepensioneerden

D 35

aio/oio’s en studenten

D 25

Verder wordt aangenomen het voorstel van het bestuur om aan die leden die het NAW in het buitenland ontvangen de werkelijke meerkosten van
buitenlandse versturing in rekening te brengen.
7 Samenstelling van de Kascommissie 2003.
De voorzitter bedankt de heren Barning en Beukers voor hun inspanningen,
en benoemt de heer Barning en dr. L. Florack, de huidige penningmeester, tot
de Kascommissie 2003.

8 Samenstelling van het bestuur.
De voorzitter meldt dat drs. H. Bakker, dr. L. Florack, prof. dr. ir. J. Molenaar,
dr. M. A. Peletier en prof. dr. ir O. J. Vrieze het bestuur zullen verlaten. Het
bestuur draagt voor als nieuwe leden Fieke Dekkers (als penningmeester),
Herman te Riele (als secretaris) en Vivi Rottschäfer. De voorzitter legt uit dat
zijn eigen bestuurstermijn nu ten einde is, maar dat wegens het ontbreken
van een opvolger hij zich bereid heeft verklaard nog maximaal een jaar aan
te blijven. Hij vraagt de Vergadering expliciet hier haar goedkeuring aan te
verlenen; die wordt gegeven. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Hiermee is de samenstelling van het bestuur:
dr. S.A.J. Dekkers (UU), financiën
dr. G.M. Hek (UvA), publicaties
drs. M. Kamminga (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), contacten met leraren
dr. A. Kik (CWI), PR
prof. dr. E.J.N. Looijenga (UU), voorzitter
dr. H. te Riele (CWI), secretaris, archivaris en Inspecteur der Boekerij
dr. V. Rottschäfer (UL), gewoon lid
dr. M. Vellekoop (UT), contacten met studenten
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De heer Levelt vraagt of, wanneer een kandidaat voor het voorzitterschap
in de loop van het jaar gevonden wordt, de huidige voorzitter terstond plaats
maakt of tot aan de volgende jaarvergadering aanblijft. De voorzitter antwoordt dat de benoeming van de voorzitter van het WG een taak is voor de
ALV; hij zal in een dergelijk geval dus tot de volgende jaarvergadering aanblijven.
De heer Barning vraagt naar de statutaire status van de voorzitter, de
secretaris, en de penningmeester; de secretaris antwoordt dat deze functies
in de statuten expliciet genoemd worden. De heer Mebius voegt hieraan toe
dat ook het Nederlands verenigingsrecht vereist dat een vereniging deze drie
functionarissen heeft.
Prijsvraag ‘225’.
Wim Veldman legt de gang van zaken rond de prijsvraag toe. Er zijn 16 inzendingen binnengekomen; samen met Bernd Souvignier heeft hij hier één van
uitgekozen. De winnaar is John Simons van de Rijksuniversiteit Groningen.
Koninklijk Wiskundig Genootschap.
De voorzitter legt de vraag aan de Vergadering voor of de naam van het Genootschap moet worden gewijzigd in Koninklijk Wiskundig Genootschap. De
Vergadering antwoordt met een applaus.
De heer Veling vraagt wat de Engelse vertaling van de naam zal zijn;
hij stelt voor ‘Royal Mathematical Society’ in plaats van de vertaling ‘Royal
Dutch Mathematical Society’ die al eerder genoemd is. De voorzitter zal dit
meenemen. De heer Mebius stelt in verband hiermee voor ‘Royal Netherlands
Mathematical Society’.
De heer Zaal vraagt hoe de koninklijke status afstraalt op de leden. De
voorzitter antwoordt dat de toekenning nog geen 24 uur oud is, en dat het
nieuwe bestuur zal overleggen over de invulling. De voorzitter merkt op dat
uiteraard het logo en het briefpapier gewijzigd zal worden.
Rondvraag.
De heer Van Casteren vraagt of er contact is met het Belgisch Wiskundig Genootschap. De voorzitter meldt dat het Nederlands Mathematisch Congres in
2004 in Tilburg zal worden gehouden, en dat dit congres samen met het BWG
zal worden georganiseerd. In het jaar 2005 zal een gezamenlijk congres, in samenwerking met het BWG, de SMF, en mogelijk de Luxembourg Mathematical
Society, worden gehouden in Gent.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.20 uur.

2.2 Financieel verslag 2002 en begroting 2003
Het jaarverslag van het boekjaar 2002 is grotendeels analoog aan dat van voorgaand boekjaar tot stand gekomen. De belangrijkste wijziging is de invoering per
1 januari 2002 van een aantal zogenaamde kostenplaatsen, te weten: Algemeen,
WG, NAW en Pythagoras.
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ACTIVA

D

f

PASSIVA

vlottende activa:

D

f

vreemd vermogen:

vorderingen:

crediteuren:

debiteuren

6.715,00

3.047,13

dubieuze debiteuren

1.830,50

830,64

16.840,00

7.641,66

Postbank

47.604,76

21.602,10

ABN AMRO Bank

87.220,97

39.579,15

deelname Epsilon Uitgeverij
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liquide middelen:

crediteuren totaal

141.694,01

64.297,94

eigen vermogen:
algemene reserve

20.000,00

9.075,60

bijzondere reserve

24.000,00

10.890,73

kapitaal eind 2001

299.777,61

136.033,15

485.471,62

220.297,42

vaste activa:
financiële vaste activa:
aandelen

9.312,39

4.225,78

Postbank Kapitaalrekening

179.000,52

81.226,89

ABN AMRO Kapitaalmarktindex

131.371,86

59.613,95

485.471,62

220.297,42

afrondingsverschillen

0,01

Tabel 1 Eindbalans 2001

ACTIVA

D

vlottende activa:

dubieuze debiteuren

D

vreemd vermogen:

vorderingen:
debiteuren

PASSIVA
crediteuren:

3.047,13

crediteuren totaal

64.297,94

830,64

deelname Epsilon Uitgeverij

7.641,66

eigen vermogen:

overbrugging Pythagoras

2.530,11

algemene reserve

19.966,32

liquide middelen:
Postbank

21.602,10

ABN AMRO Bank

39.579,15

vaste activa:
financiële vaste activa:
aandelen

4.225,78

Postbank Kapitaalrekening

81.226,89

ABN AMRO Kapitaalmarktindex

59.613,95

kapitaal begin 2002

220.297,41

136.033,15
220.297,41

Tabel 2 Beginbalans 2002

ACTIVA

D

vlottende activa:

PASSIVA

D

vreemd vermogen:

vorderingen:

crediteuren:

debiteuren totaal

5.219,66

deelname Epsilon Uitgeverij

7.468,96

crediteuren totaal

94.250,90

eigen vermogen:
liquide middelen:

algemene reserve

Postbank

26.971,97

ABN AMRO Bank

63.897,32

19.966,32

vaste activa:
financiële vaste activa:
aandelen
Postbank Kapitaalrekening
ABN AMRO Kapitaalmarktindex

2.824,39
83.905,16
62.016,95
252.304,41

Tabel 3 Eindbalans 2002

kapitaal eind 2002

138.087,19
252.304,41
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De kostenplaats ‘Algemeen’ is ingevoerd als ‘default’, maar wordt niet als feitelijke kostenplaats gebruikt. Door deze instelling wordt een actieve keuze afgedwongen voor één van de overige kostenplaatsen. Onder kostenplaats ‘WG’
worden alle boekingen van het Wiskundig Genootschap geplaatst die niet direct
betrekking hebben op het Nieuw Archief voor Wiskunde of Pythagoras. De overige
kostenplaatsen spreken voor zich. Omdat de boekhouding van het WG (inclusief
NAW) en die van Pythagoras in 2002 nog gescheiden zijn opgesteld is het netto
resultaat over 2002 binnen de kostenplaats Pythagoras middels de debiteurenen crediteurenadministratie op nul gesteld. Per 1–1–2003 kunnen de eindbalansen van beide worden samengevoegd tot een gezamenlijke beginbalans 2003.
Verder is de rubricering ten opzichte van voorgaand boekjaar iets vereenvoudigd. De grootboekrekeningen drukkosten en drukwerk en papier zijn samengebracht onder drukkosten. Met het oog op de kostenplaatsen NAW en Pythagoras is de grootboekrekening advertenties NAW vervangen door advertenties. De
grootboekrekening afdracht SDF is per ultimo 2002 niet meer van toepassing.
Dat geldt ook voor de balanspost overbrugging Pythagoras.
Balans begin 2002
De beginbalans 2002 is afgeleid uit de eindbalans 2001. De eindbalans 2001 is
vrijwel ongewijzigd overgenomen uit het Financieel Jaarverslag 2001. Zie tabel 1
en tabel 2.
Merk op:
− De balansposten algemene reserve en bijzondere reserve zijn samengevoegd
onder de nieuwe rubriek algemene reserve. Merk op dat de algemene reserve
op de beginbalans 2002 D 0.01 lager is dan de totale reserve vermeld op de
eindbalans 2001. Dit wordt hieronder toegelicht.
− De balanspost afrondingsverschillen, nodig als gevolg van de euroconversie,
is verdwenen. Het afrondingsverschil van D 0.01 op de eindbalans 2001 is op
de beginbalans 2002 verrekend met de algemene reserve. Het balanstotaal
is overeenkomstig gewijzigd. Dit heeft geen invloed op het kapitaal.
Balans eind 2002
De balans over het boekjaar ziet er als volgt uit: tabel 3.
Resultatenrekening 2002
Het eigen vermogen is over het boekjaar 2002 met D 2.054,04 toegenomen:
tabellen 6 en 7. Gecorrigeerd voor eenmalige kosten en baten bedraagt het resultaat D 2.054,04 − D 5.286,82 = −D 3.232,78 negatief, zie tabel 8 voor een
specificatie van de eenmalige kosten en baten.
Toelichting op balans en resultatenrekening 2002
De baten en lasten die bepalend zijn voor het resultaat kunnen worden onderverdeeld in eenmalige en overige. Hieronder volgt een toelichting uitgesplitst naar
beide categorieën. Zie ook tabellen 4 en 5.
Toelichting bij eenmalige baten en lasten (zie tabel 8)
1. De rubriek dubieuze debiteuren (beginbalans 2002: D 830,64) keert niet
terug op de eindbalans 2002. Dit bedrag is in de loop van 2002 deels alsnog
ingevorderd (D 323,32). Het restant (D 507,32) is ten laste gebracht van het
boekjaar 2002.
2. Een onbekende betaling à D 105,00 is ten laste gebracht van het het boekjaar
2002.
3. Door vrijval zijn twee openstaande rekeningen uit 1996 à D 3.630,24, respectievelijk D 2.268,90 ten gunste gekomen van het boekjaar 2002.
Toelichting bij de balansposten deelname Epsilon Uitgaven, overbrugging Pythagoras en aandelen:
1. Epsilon Uitgaven betaalde in 2002 D 172,70 aan aflossing (naast 10% rente:
D 17,27). De deelname van het WG in Epsilon Uitgaven is hierdoor gedaald
van D 7.641,66 naar D 7.468,96: tabel 9. De eindafrekening over 2002 wordt
verwacht in de loop van 2003 en zal verrekend worden met de deelname van
Epsilon Uitgaven op de eindbalans 2003.
2. De balanspost overbrugging Pythagoras (beginbalans 2002: D 2.530,11) keert
niet terug op de eindbalans 2002. De resterende schuld van Pythagoras is
verrekend met een subsidie van eveneens D 2.530,11 van het WG aan Pytha-

goras. Dit subsidiebedrag wijkt (eenmalig) af van de gebruikelijke jaarlijkse
subsidie (structureel D 2.268,90, voorheen f 5000, 00): tabel 10. Met het oog
op de euroconversie kan worden overwogen het jaarlijkse subsidiebedrag met
ingang van 2003 aan te passen tot een nieuw, rond bedrag, afhankelijk van
de wenselijkheid van structurele subsidiëring.
3. De aandelenportefeuille is per ultimo 2002 als volgt samengesteld: 167,9187
aandelen Rolinco à D 16,82: D 2.824,39: tabel 11.
Begroting en kosten 2002 en begroting 2003
Tabel 4 toont de begrote en werkelijke kosten over het boekjaar 2002 en de
kosten zoals die begroot zijn voor het boekjaar 2003.
Toelichting bij tabel 4:
Ad 4125: De salarisverdeling ten laste van het boekjaar 2002 is als volgt:
− uitgever NAW (Zaal): D 14.180,48 (0.3 fte),
− eindredactie NAW (Pik): D 9.703,38 (0.2 fte),
− bureauredactie NAW (Hafkenscheid): D 5.612,88 (0.2 fte),
− bureauredactie NAW (Brakenhoff): D 4.059,24 (0.2 fte),
− bladmanager NAW (Erné): D 2.323,93 (0.3 fte)
− secretariaat ledenadministratie WG (Van Os): D 7.453,00 (0.2 fte)
Het totaal hiervan bedraagt D 43.332,91. De begroting voor 2003 gaat ervan
uit dat de salariskosten voor uitgever (0.3 fte) en secretariaat ledenadministratie (0.2 fte) per 1-1-2003 zullen verdwijnen.
Ad 4151: Dit betreft het netto WG-aandeel in de portikosten; de vergoeding door
het CWI voor de porti ruilabonnementen (in 2002 D 2.038,27) is hierin
reeds verdisconteerd. Het WG heeft het CWI hiervoor in het boekjaar 2001
D 1.535,59 teveel in rekening gebracht als gevolg van een misrekening in de
porti ruilabonnementen 2001. Dit bedrag is verrekend met de CWI bijdrage
voor 2002 en komt derhalve ten laste van 2002. Omdat dezelfde misrekening
ten grondslag ligt aan de totstandkoming van de begroting voor 2002 is deze laatste navenant te laag ingeschat. Dit verklaart het significante verschil
tussen werkelijke kosten en de begroting voor 2002.
Ad 4153: In de voorafgaande begroting voor 2002 (D 10.000) is de rubriek ontwerpkosten gebruikt voor zowel ontwerpkosten als PR/reclamekosten samenhangend met het ontwerp en de productie van WG posters en ansichtkaarten. Voor wat deze begroting betreft dienen de rubrieken ontwerpkosten en
PR/reclamekosten daarom als één rubriek beschouwd te worden. De werkelijke kosten alsook de begroting voor 2003 zijn wel uitgesplitst naar de
afzonderlijke rubrieken. Voorts is in de voorafgaande begroting in de rubriek
ontwerpkosten rekening gehouden met eenmalige conversiekosten van de
nieuwe ledenadministratie. Deze kosten zijn echter in werkelijkheid geboekt
onder de rubriek overige kosten, zie hieronder (4160).
Ad 4154: Onder PR/reclamekosten zijn alle kosten en baten geboekt die betrekking hebben op ontwerp en productie van WG posters en ansichtkaarten in
het boekjaar 2002. Hierin (maar niet in de voorafgaande begroting) is ook een
sponsorbedrag van D 1.250 door ABE aan het WG verdisconteerd, evenals
een reservering ten laste van 2001 à D 4.000. Voor het boekjaar 2003 is eveneens ruimte voor PR/reclamekosten vrijgemaakt op de begroting met het oog
op de lustrumviering.
Ad 4155: De werkelijke vergaderkosten over 2002 zijn hoger dan voorheen begroot en vormen het uitgangspunt voor de begroting voor 2003.
Ad 4160: Deze rubriek maakt geen onderscheid tussen overige kosten
van eenmalige en overige kosten van structurele aard. Daarnaast is
er inhoudelijk enige overlap met enkele andere rubrieken. Zo omvatten de werkelijke kosten onder meer de eenmalige kosten voor conversie van de ledenadministratie (D 1.291,06) en de (structurele) kosten voor nieuwe factuurcombola’s (D 852,52). Voor deze kosten is in
de voorafgaande begroting ruimte vrijgemaakt onder de rubriek ontwerpkosten, zie hierboven (4153). Ook de herwaardering van de aandelen drukt relatief zwaar op de rubriek overige kosten. Het verlies
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begroot 2002 (D )

werkelijk (D )

begroot 2003 (D )

40.000

43.332,91

23.000

3.500

6.380,08

5.000

drukkosten

22.000

20.691,52

22.000

4153

ontwerpkosten

10.000

3.228,96

3.500

4154

PR/reclamekosten

0

2.595,96

2.500

4155

vergaderkosten

1.700

2.753,55

2.500

4160

overige kosten

7.500

11.293,87

12.000

4161

declaraties

2.000

3.954,25

6.500

4170

sponsoring

8.000

6.450,54

8.000

4200

verzekering

0

291,32

300

4251

afdracht EMS

1.500

1.485,00

1.700

4252

afdracht IM

2.000

1.681,16

1.700

4253

afdracht IMU

750

0

750

grootboekrek. nr.

omschrijving

4125

salarissen

4151

porti

4152

4980

bankkosten

4

kosten totaal

300

603,20

550

99.250

104.742,32

90.000

Tabel 4 Resultatenrekening 2002 en begroting 2003: kosten.

begroot 2002 (D )

werkelijk (D )

begroot 2003 (D )

77.500a

76.493,20b

75.500

250

222,12

250

abonnementen

8.500

10.305,37

10.000

5153

advertenties

2.250

4.085,67

4.000

5160

overige baten

0

8.694,42

0

5251

contributies EMS-leden

500

405,00

620

5252

abonnementen IM

1.000

1.220,00

1.700

9052, 9090

rente

6.000

5.370,58

5.380

5+9

baten totaal

96.000

106.796,36

97.450

grootboekrek. nr.

omschrijving

5150

contributies WG-leden

5151

legaten en donaties

5152

Tabel 5 Resultatenrekening 2002 en begroting 2003: baten.
(a) Dit bedrag is inclusief SDF donaties; (b) Dit bedrag is exclusief SDF donaties. Het totaal aan SDF donaties in 2002 bedraagt D 1.829,58.

over het slechte beursjaar 2002 (D 1.401,39) is in deze rubriek verwerkt.
In de begroting voor 2003 is enige ruimte vrijgemaakt voor overige kosten
gerelateerd aan het lustrumjaar en voor onderhoud en gebruik van de nieuwe
ledenadministratie.
Ad 4161: Ook de rubriek declaraties is enigszins ambigu; afhankelijk van inzicht
in de aard van de betreffende onkosten kunnen deze ook onder één van
de overige rubrieken geboekt worden. De werkelijke declaraties zijn hoger
dan voorheen begroot, voornamelijk als gevolg van de hogere declaraties in
verband met de invitatie van de Brouwermedaillist (D 2.340,47). Met opzet
is een ruimere begroting gemaakt voor de rubriek declaraties in 2003 dan
op grond van werkelijke declaraties in 2002 verwacht mag worden, dit in
verband met het feit dat de uitgever in 2003 op declaratiebasis in plaats van
vaste bezoldiging beschikbaar zal blijven voor advies aan de redactie van het
NAW. Ook het lustrumjaar kan extra declaraties met zich meebrengen. Het
bedrag van D 6.500 dat voor dit alles begroot is betreft een ruwe en onzekere
schatting.
Ad 4170: Het WG heeft in 2002 de volgende sponsorbijdragen verstrekt:
− NMC 2002: D 2.268,90,
− NMC 2002, receptie Brouwer Medaille: D 900,00,
− Wintersymposium: D 505,53,
− Studievereniging A-Eskwadraat, ten bate van symposium Kaleidoscoopdag: D 500,00,
− Pythagoras: D 2.530,11.
Daarnaast heeft het WG een bedrag van D 254,00 terugontvangen uit het
positief saldo van het NMC 2002. Het totaal aan sponsoring inclusief deze
verrekening bedraagt D 6.450,54. De bijdrage aan Pythagoras is verrekend

met het restant van de balanspost overbrugging Pythagoras op de beginbalans 2002: tabel 10. Het bedrag van D 8.000 uitgetrokken voor sponsoring
in 2003 is gebaseerd op inmiddels gedane toezeggingen (Wintersymposium
2003, Veelvlakkenwedstrijd Pythagoras en NMC 2003, samen D 4.130,80),
continuering van de sponsoring aan Pythagoras (D 2.268,90) en nader te
bepalen bestemmingen (restant, dat is D 1.600,30).
Ad 4200: De premie voor prolongatie van de bestuursverzekering per 1-12-2002
is ten laste gebracht van het boekjaar 2002 in tegenstelling tot de aanname
bij de voorafgaande begroting.
Ad 4252: Het WG heeft in 2002 te weinig in rekening gebracht voor abonnementen op het vaktijdschrift Indagationes Mathematicae. Mede hierdoor is
de afdracht IM hoger dan de bate uit abonnementen IM (tabel 5). Het tarief
wordt met ingang van 1-1-2003 gecorrigeerd.
Ad 4253: De KNAW heeft het grootste deel van de jaarlijkse kosten op zich genomen van het IMU-lidmaatschap van Nederland. Het WG draagt D 750 per
jaar bij. Een niet bestede reservering voor het boekjaar 2001 is aangewend
ter dekking van de WG-bijdrage voor 2002.
Begroting en baten 2002 en begroting 2003
Tabel 5 toont de begrote en werkelijke baten over het boekjaar 2002 en de baten
zoals die begroot zijn voor het boekjaar 2003.
Toelichting bij tabel 5:
Ad 5150: De werkelijke inkomsten blijken redelijk in overeenstemming met de
voorafgaande begroting. De begroting voor 2003 is iets lager omdat de werkelijke inkomsten in 2002 voor een klein deel bestaan uit achterstallige be-
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D
kapitaal eind 2001
resultaat boekjaar 2002
kapitaal eind 2002

136.033,15
2.054,04
138.087,19

Tabel 6 Resultatenrekening 2002. Zie tabel 7 en tabel 8 voor een specificatie van het resultaat.

D
kosten boekjaar 2002
resultaat boekjaar 2002
baten boekjaar 2002

104.742,32
2.054,04

eenmalig, zie tabel 8 en de toelichting daarbij. Dit deel was niet in de begroting voor 2002 opgenomen. De overige, merendeels eveneens eenmalige
baten zijn gekoppeld aan eenmalige kosten (daar deze irrelevant zijn voor
het resultaat zijn ze niet opgenomen in de tabel). Om deze redenen zijn de
overige baten voor 2003 op nul geraamd.
Ad 5251: Er zijn 31 EMS leden ultimo 2002. De contributie voor individueel lidmaatschap 2003 bedraagt D 20.
Ad 5252: Voor wat betreft de werkelijke inkomsten zie de toelichting bij tabel 4
(4252). De begroting voor 2003 gaat uit van de 13 IM abonnees ultimo 2002.
Het tarief bedraagt (inclusief de korting en BTW) ongeveer D 130.
Ad 9000, 9052, 9090: De rente-inkomsten over 2003 zullen naar verwachting
niet veel afwijken van die in 2002.

106.796,36

Tabel 7 Resultatenrekening 2002. Zie tabel 8 voor een specificatie van eenmalige kosten
en baten.

D

omschrijving
eenmalige kosten:
1. afschrijving dubieuze debiteur beginbalans 2002

-507,32

2. afschrijving onbekende betalingen boekjaar 2002

-105,00

eenmalige baten:
3. vrijval crediteur beginbalans 2002

3.630,24

4. vrijval crediteur beginbalans 2002

2.268,90

totaal

5.286,82

Tabel 8 Eenmalige kosten en baten in 2002. Het totaalbedrag is het aandeel in het resul-

Samenvatting
Tabel 6 toont een positief resultaat over 2002 van D 2.054,04, zie ook de tabellen 7, 4 en 5. Hierin zit een eenmalige netto bate van D 5.286,82 verdisconteerd, zie tabel 8. Gecorrigeerd hiervoor bedraagt het netto resultaat over 2002
−D 3.232,78 negatief.
Gecorrigeerd voor eenmalige kosten en baten komt het feitelijk resultaat
over 2002 dus goed overeen met de aanvankelijke begroting (D 96.000 minus D 99.250, dat is −D 3.250 negatief, zie begrotingskolommen voor 2002 in
tabellen 4 en 5).
De begroting voor 2003 toont een groei van het structurele resultaat tot
D 7.450 (D 97.450 minus D 90.000, zie de begrotingskolommen voor 2003
in tbellen 4 en 5). De significante daling in salariskosten, mede het gevolg van
het institutionele lidmaatschap, levert hieraan de belangrijkste bijdrage.
Utrecht, 1 mei 2003, Dr. L.M.J. Florack, penningmeester

taat zoals vermeld in tabellen 6 en 7 welk als eenmalig moet worden beschouwd.

deelname Epsilon Uitgeverij begin 2002
Af: door Epsilon Uitgeverij aan WG afgelost
deelname Epsilon Uitgeverij eind 2002

7.641,66
172,707.468,96

Tabel 9 Mutaties in deelname Epsilon Uitgeverij. De vetgedrukte bedragen zijn terug te
vinden in de beginbalans 2002 respectievelijk eindbalans 2002.

overbrugging Pythagoras begin 2002

2.530,11

Af: door Pythagoras aan WG betaald
Af: WG sponsoring 2002 aan Pythagoras

02.530,11-

overbrugging Pythagoras eind 2002

2.3 Verslag van de kascommissie 2002
De kascommissie verklaart hierbij het financiële verslag van de penningmeester over het boekjaar 2002 te hebben gecontroleerd. Na inzage van de boeken
en verdieping in de gevoerde boekhouding kon worden geconstateerd dat het
verslag een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van het Wiskundig
Genootschap.
Het in 2001 in gebruik genomen boekhoudsoftware-systeem heeft de penningmeester goede diensten bewezen bij de boeking van de vele transacties
van het WG. Tevens zorgde de penningmeester voor een uitvoerige en inspirerende verslaggeving, die het controlewerk van de commissie niet alleen gunstig
beïnvloedde, maar ook gelegenheid gaf om op enkele zaken dieper in te gaan.
De kascommissie, F.J.M.Barning en F.Beukers, 15 april 2003

0

Tabel 10 Mutaties in overbrugging Pythagoras. De vetgedrukte bedragen zijn terug te vinden in de beginbalans 2002 respectievelijk eindbalans 2002.

3 Ad punt 4 van de Agenda
3.1 Verslag van de Secretaris

aandelen begin 2002

4.225,78

Af: koersverlies

1.401,39-

aandelen eind 2002

2.824,39

Tabel 11 Mutaties in aandelenportefeuille. De vetgedrukte bedragen zijn terug te vinden in
de beginbalans 2002 respectievelijk eindbalans 2002.

talingen.
Ad 5151: In de begroting is uitsluitend de structurele bate van het Godefroy legaat
opgenomen.
Ad 5152: Het cijfer voor 2002 is maatgevend voor de begroting voor 2003.
Ad 5153: De werkelijke advertentie-inkomsten zijn hoger dan aanvankelijk verwacht. De begroting voor 2002 was uitsluitend gebaseerd op reeds lopende
contracten bij aanvang van het boekjaar. Die voor 2003 is een schatting op
basis van werkelijke inkomsten in 2002. Hiervan is D 3.448 inmiddels contractueel vastgelegd.
Ad 5160: Een significant deel (D 5.899,14) van de werkelijke baten in 2002 is

3.1.1 Leden De vereniging heeft op 1 januari 2004 1392 leden, van wie 126
gebruik maken van het tarief voor gepensioneerden, 167 van het gereduceerde
tarief (reciprociteitstarief) en 166 van het studententarief. Er zijn 24 leden die een
introductielidmaatschap hebben.
3.1.2 Verslag van het Najaarssymposium Door een samenloop van omstandigheden was het niet mogelijk om het Najaarssymposium van 2003 daadwerkelijk
in de daarvoor bestemde tijdsperiode te organiseren. Het bestuur van de Sectie
ITW van het Genootschap is voornemens een (uitgesteld najaars-)symposium te
organiseren in februari 2004.
3.1.3 Verslag van de Kaleidoscoopdag De Kaleidoscoopdag werd gehouden op
donderdag 27 november 2003 in Leiden, en werd georganiseerd door Studievereniging De Leidsche Flesch. Het thema was Cryptologie en het programma zag er
als volgt uit:
− H.C.A. van Tilborg (TUE), De wiskunde van geheime codes (toen en nu)
− P. Stevenhagen (UL), Cryptografie met elliptische krommen
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− B. Schoenmakers (TUE), An efficient approach to secure two-party computati-

on and its application to Yao’s millionaires problem
− B.S. Gelbord (UL), On the use of smartcards in upcoming e-government applications
− H. Tiersma (MIVD), Toepassingen van het Bellman-algoritme binnen de Cryptografie
De Kaleidoscoopdag trok dit keer ongeveer zeventig bezoekers. De volgende
Kaleidoscoopdag zal gehouden worden op 21 april 2004 aan de Universiteit
Twente.
3.1.4 Verslag van het Wintersymposium Het Wintersymposium werd gehouden
op 10 januari 2004 in het Academiegebouw bij de Dom in Utrecht. Vergeleken
met vorig jaar was de opkomst overweldigend: ruim 200 mensen namen deel
aan het symposium. Het thema was Wiskunde en Muziek en het programma zag
er als volgt uit:
− Jan van de Craats (KMA, UvA, Open Universiteit), De piano als muzikale logaritmetafel
− Rutger Teunissen, Muziek, digitale signaalverwerking en (school)wiskunde
− Henkjan Honing, Een slag in de ritmeruimte — Over ritme, timing en tempo in
muziek
Een uitgebreid met foto’s geïllustreerd verslag is te vinden op
http://webserv.nhl.nl/˜kamminga/wintersymposium .
3.1.5 Wiskunde Persdienst Deze dienst, in 2002 gelanceerd, is onderdeel van
de website van het KWG en verzamelt en verspreidt wiskundig georiënteerd
nieuws (www.wiskgenoot.nl/wpd). Andere wiskundige websites in Nederland
maken gebruik van deze informatie (bijvoorbeeld de sites van Pythagoras en van
het Freudenthal Instituut). In 2003 verschenen meer dan twintig berichten.
3.1.6 PR-activiteiten Het Genootschap heeft bij verschillenden gelegenheden
PR-activiteiten ontplooid, zoals bij gelegenheid van de toekenning van het predikaat ‘Koninklijk’, bij de viering van het 225-jarig bestaan (tijdens het 39ste
Nederlands Mathematisch Congres te Nijmegen), ter ondersteuning van de acties van de ‘Boze Bèta’s’ die ageren tegen de plannen van de overheid om minder
wiskunde in het voortgezet onderwijs aan de leerlingen aan te bieden, en bij evenementen zoals de NVvW conferentie, het Wintersymposium, de NNV-dag, de
vakantiecursussen van het CWI, de ‘Getal & Ruimte’-dag, de Wetenschapsdag en
de Kaleidoscoopdag. Dit gebeurde veelal in samenwerking met het Nieuw Archief
voor Wiskunde en Pythagoras.
Ter ondersteuning van de PR-activiteiten werd promotiemateriaal gebruikt
bestaande uit een WG-poster, WG-folder, WG-ansichtkaarten en een uitvouwbare
‘frisbee’ met het opschrift “KWG 225 jaar”. Naar aanleiding van de toekenning
van het predikaat ‘Koninklijk’ werd een nieuw logo ontworpen voor gebruik in
het Nieuw Archief voor Wiskunde, op de website en op het briefpapier van het
Genootschap.
3.2 Verslag van de Penningmeester
3.3 Verslag van de Kascommissie
3.4 Verslag van het 39ste NMC, Nijmegen, 1 en 2 mei 2003
Dit congres stond mede in het teken van de viering van het 45ste lustrum, dus
het 225-jarig bestaan van het Wiskundig Genootschap. Een speciale lustrumvoordracht werd verzorgd door Nobelprijswinnaar Martinus Veltman, onder de titel:
Encounter of the third kind: Fysici, Computers en Mathematen. Daarnaast werd
er een speciaal symposium georganiseerd onder de titel: Wiskunde, nodig en
in nood met aandacht voor de zorgelijke situatie waarin de wiskunde in Nederland verkeert wat onder andere blijkt uit de teruglopende studentenaantallen en
de daardoor dalende budgetten voor de wiskunde. Sprekers waren: P. Nijkamp
(NWO), J. Veldhuis (UU), en H. Brandt Corstius (Sorbonne).
Hoofdvoordrachten werden gehouden door Robin Hartshorne van de UC Berkeley (Meetkunde van Euclides) en door Robbert Dijkgraaf (Extra dimensies in
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wiskunde en fysica). Speciale voordrachten werden verzorgd door Frits Beukers (algebra), Bart Jacobs (wiskundige aspecten van programma-verificatie),
Jan Koenderink (beeldverwerking), en Klaas Landsman (kwantummechanica en
representatie-theorie).
Er werden dertien minisymposia georganiseerd: Geschiedenis van de wiskunde, Financiële Wiskunde, Wiskunde Toegepast (STW), Computeralgebra,
PDE/Stochastische Analyse, Speltheorie, Cryptografie, Mathematische Fysica,
Algoritmische Discrete Wiskunde, Numerieke Wiskunde, Didactiek van de Wiskunde, Meetkunde en Sociale Keuze Theorie.
De organisatie was in bekwame handen van Gert Heckman (voorzitter), Rini
van Doorn, Trees van der Eem, Martijn Grooten, Mascha Honsbeek, Ben Polman,
Bernd Souvignier (penningmeester), Jozef Steenbrink, en Wim Veldman.
3.5 Verslag van de Inspecteur der Boekerij
In 2003 is een totaal van 103 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.
De ruil met het volgende tijdschrift is beëindigd:
The Mathematics Student, ruil met: Indian Mathematical Society.
Herman te Riele, Inspecteur der Boekerij
3.6 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 technische aspecten betreffende de totstandkoming van de publicaties. De hoofdredacties 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 2003 uit Luc Florack, Geertje Hek (voorzitter), Eduard Looijenga, Rob Schrauwen, Michiel Vermeulen, Arjen Vestjens en
Chris Zaal. Met de wisseling van penningmeester in het KWG bestuur heeft Fieke Dekkers de plaats van Luc Florack ingenomen. Vanaf de zomer heeft Arjen
Vestjens een adviserende rol op het gebied van advertentie-acquisitie op zich
genomen en is hij verder geen commissielid meer. De commissie vergaderde vier
maal met de hoofdredacteuren van Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras
en de bladmanager (Reinie Erné) van beide bladen en heeft daarnaast vele malen
tussentijds als aanspreekpunt of vraagbaak gediend.
Het instandhouden van 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. Via al bestaande
en nieuwe instituutslidmaatschappen dragen diverse wiskunde-instituten in het
land inmiddels in natura bij aan de personele lasten en enkele andere grote
kostenposten bij met name de productie en verzending van het Nieuw Archief
voor Wiskunde.
Van het Nieuw Archief voor Wiskunde verscheen in 2003 deel 4 van de vijfde
serie, bestaande uit vier nummers. Chris Zaal, die de vijfde serie vrijwel geheel
op poten heeft gezet, trad per 1 januari af als hoofdredacteur. Ger Koole bleef
aan en samen met de enthousiaste en bekwame eindredacteur Derk Pik en een
zeer actieve bureauredactie en bladmanager heeft hij ook dit jaar vier prachtige nummers van het Nieuw Archief voor Wiskunde weten uit te brengen. Vanaf
het septembernummer is Jaap Top met nieuwe, frisse ideeën toegetreden tot de
hoofdredactie. Na zijn terugtreden als hoofdredacteur is Chris Zaal nog op incidentele basis betrokken bij de productie en treedt hij via de publicatiecommissie
ook nog op als adviseur op allerhande gebied.
Een 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 Nieuw
Archief voor Wiskunde is in de huidige opzet nog steeds een kostbare operatie,
maar door verbeterde advertentieopbrengsten, instituutslidmaatschappen en reductie van het aantal pagina’s per nummer tot tachtig zijn de kosten wel duidelijk
gereduceerd. De publicatiecommissie is van mening dat we moeten proberen de
huidige kwaliteit van het Nieuw Archief voor Wiskunde te handhaven, maar heeft
tegelijkertijd ook de belangrijkste kostenposten en mogelijke besparingen op
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een rij gezet. Mocht het KWG in de toekomst een minder groot deel van haar
budget aan het blad willen besteden, dan is duidelijk hoe dat bewerkstelligd kan
worden en tegen welke prijs.
Van Pythagoras verschenen in 2003 vijf nummers, waaronder een dubbeldik
nummer dat geheel gewijd was aan veelvlakken en de daarbij uitgeschreven
veelvlakkenwedstrijd. Hoofdredacteur Marco Swaen en eindredacteur Alex van
den Brandhof hebben samen met hun redactie wederom een prachtige jaargang
weten te maken. Pythagoras is financieel gezond, mits derden bereid blijven in
de vorm van instituutslidmaatschappen bij te dragen in de kosten van hoofden eindredactie. Een geregeld terugkerend onderwerp van gesprek is het aantal
en type geabonneerden. Er zijn rond de 3000 abonnees, maar hieronder lijken
steeds meer leraren of jongerejaars studenten en relatief weinig middelbareschoolleerlingen te zijn. Het is dus belangrijk om het niveau en de interesse van
leerlingen in de gaten te houden en hier zo nodig de inhoud van het blad op aan
te passen. Dit jaar is het zusterblad Archimedes ter ziele gegaan, en we mogen
dus blij en trots zijn dat het goed gaat met Pythagoras. Het is echter wel een
signaal dat we goed moeten beseffen dat de basis van Pythagoras vrij fragiel
is: ook hier hangt het succes van het blad sterk af van een kleine groep zeer
enthousiaste mensen.
Geertje Hek, voorzitter Publicatiecommissie

3.7.6 Wiskunde A-lympiade De deelname groeit nog steeds. Naast Deense en
Arubaanse scholen deden er dit jaar ook 90 Duitse scholen mee. Dit succes heeft
de vraag opgeworpen of er geen aanleiding is om een Europese versie uit te
brengen.

3.7 Verslag van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde

3.7.11 WisKids Het succes van het inmiddels beëindigde project heeft het denken over een WisKids-2 project sterk gestimuleerd. Het grote probleem wordt ook
hier gevormd door een gebrek aan fondsen.
F. Bosman, secretaris NOCW

3.7.1 Samenstelling Commissie De samenstelling van de commissie is in 2003
niet veranderd. De volgende personen maken er deel van uit: R. van Asselt,
F. Bosman (secretaris), H.W. Broer, J. van de Craats, J.G.M. Donkers, F. Goffree,
T. Goris, C.P. Hoogland, C.J. de Jonge, mevr. M. Kamminga-van Hulsen, W. Kleijne,
mevr. M. Kollenveld, J.M. Notenboom (penningmeester), D. Siersma (voorzitter),
A. van Streun, mevr. H.B. Verhage.
3.7.2 Activiteiten in het algemeen Er is binnen de NOCW veel overleg geweest
over de relatie tussen de bevoegdheidseisen voor (aanstaande) wiskundedocenten en de invoering van de bachelor-master-structuur. Enkele leden hebben
deelgenomen aan het bredere overleg daarover. Hetzelfde geldt voor de discussie over wiskunde in de profielen voor havo en vwo; enkele leden van de NOCW
maken deel uit van het platform dat deze discussie met ‘de politiek’ voert. De lage
instroom van studenten, zowel in het hbo als bij universiteiten, is een bron van
zorg. De afwezigheid van wiskundigen in de ‘top’ van het bedrijfsleven en de inspectie wordt door de NOCW-leden betreurd. Binnen de commissie is vastgesteld
dat de rol van de NOCW bestaat uit het fungeren als onafhankelijk platform voor
alle instanties die in Nederland iets met wiskundeonderwijs te maken hebben.
De NOCW is daartoe door het KWG ingesteld, maar valt niet ‘onder’ het KWG.
3.7.3 Kangoeroe Wedstrijd Het totaal aantal deelnemers is dit jaar voor het
eerst gestegen tot boven de 50.000! Daar zijn 9.000 leerlingen van basisscholen
bij inbegrepen. Door een andere indeling van de drie verschillende deelnameniveaus bestrijkt de Kangoeroe nu het reken- en wiskunde onderwijs vanaf groep 7
op de basisschool tot en met 6-vwo.
3.7.4 Nederlandse Wiskunde Olympiade Dit jaar werd door bijna 2500 leerlingen deelgenomen aan de eerste ronde. Daarmee is de deelname terug op het
niveau van voor het jaar 2000. Het boek ’De Nederlandse Wiskunde Olympiade,
100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden’ is als promotie- en oefenmateriaal cadeau gedaan aan alle deelnemers aan de eerste ronde. De realisatie
van dat boek is mede mogelijk gemaakt door WisKids. De scholenprijs die bij de
eerste ronde behoort werd, evenals vorig jaar, gewonnen door het Stedelijk Gymnasium in Breda. Voor de tweede ronde zijn 116 leerlingen uitgenodigd, waarvan
er 95 daadwerkelijk hebben meegedaan.
3.7.5 Internationale Wiskunde Olympiade De Nederlandse ploeg die heeft deelgenomen aan de 44e IMO (International Mathematics Olympiad) in Japan heeft
dit jaar geen medailles weten te behalen.

3.7.7 Wiskunde B-dag Ook hier stijgt het aantal deelnemende teams, dit jaar
deden er 1300 teams mee.
3.7.8 Vierkant De samenstelling van het bestuur van Vierkant is gewijzigd. Het
project loopt vooralsnog goed, maar voor de langere termijn vormen de financiën,
of liever het gebrek daaraan, een groot probleem.
3.7.9 Nationale Wiskunde Dagen De deelname toont een stijgende lijn. Het
vinden van de juiste personen om een aantrekkelijk programma samen te stellen
wordt wel steeds moeilijker.
3.7.10 Pythagoras Het WG fungeert als uitgever. De belangstelling blijft stijgen
en het aantal abonnementen groeit. Dit is vooral te danken aan de enthousiaste
wijze waarop de redactie haar werk doet.

3.8 Verslag van de Archivaris
Het archief van het Wiskundig Genootschap was in 2002 in goede handen bij 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).
Herman te Riele, archivaris WG
3.9 Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen
3.9.1 Algemeen De archieven onder beheer bij de CPAW, zijn, met uitzondering
van Arch. 1 en Arch. 13, geplaatst bij het Rijksarchief in de Provincie NoordHolland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH 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)), Arch. 8 (vervolg) (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 Boerhaave in Leiden (onder nr. Arch. 371). Arch. 13 (M.J. van Uven (1878-1959)) berust
bij het CWI.
3.9.2 Activiteiten
− Het promotieonderzoek van S. la Bastide-van Gemert over het didactisch werk
van H. Freudenthal, mede gebaseerd op diens persoonlijk archief, vordert
gestaag.
− Bij het Rijksarchief in Noord-Holland werd in het kader van het programma
wetenschapsarchieven de inventarisatie gestart van het archief van D. van
Dantzig. De betreffende programma-medewerker aanvaardde in de loop van
het jaar echter een betrekking elders, waarna in haar opvolging nog niet is
voorzien. De inspanningen zijn erop gericht in 2004 een nieuwe programmamedewerker aan te trekken om de inventarisatie af te ronden.
− Van H.J.A Duparc, J.J. Seidel en C.J. Bouwkamp zijn geen wiskundige archieven
bewaard. De besluiten hiertoe konden zonder tussenkomst van de commissie
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genomen worden.
− In het Nieuw Archief voor Wiskunde (maart 2003) verscheen het artikel Snip-

pers met formules van de hand van drie leden van de commissie:
G. Alberts, T. Koetsier en G.J.A. M. Bolten. In het artikel wordt het belang van
archieven uiteen gezet.
− De commissie is in het verslagjaar niet bijeengeweest.
3.9.3 Samenstelling van de CPAW per 31 december 2002 dr. ir. T. Koetsier,
voorzitter, dr. M. Bakker, secretaris, dr. G. Alberts, lid, mw. drs. G.J.A.M. Bolten,
lid, prof. dr. D. van Dalen, lid.
Miente Bakker, secretaris
3.10 Verslag van de Sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde
Het bestuur van de Sectie ITW van het Genootschap was gedurende 2003 als
volgt samengesteld: drs. A.T. Langeveld, voorzitter, dr. F.P.H. van Beckum, secretaris/penningmeester, dr. C. Kraaikamp, prof.dr. J.M. Schumacher.
De jaarlijkse Studiegroep Wiskunde met de Industrie werd dit jaar georganiseerd in het Lorentz Center in Leiden, en wel van 17 tot 21 februari. Een groep van
circa 50 wiskundigen boog zich over een vijftal problemen die uit het bedrijfsleven waren aangedragen.
De sectie heeft in 2003 geen symposia kunnen realiseren.
Het blad ITW-Nieuws is, na een tijdlang in stilstaand water te hebben verkeerd,
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weer in een stroomversnelling gebracht. Er verschenen twee nummers. De bedoeling is dit aantal te brengen op drie per jaargang. Er is gesproken met kandidaten
voor bestuursfuncties.
Frits van Beckum, secretaris

Adressen in de KWG-ledenlijst
Publicaties van het KWG, zoals het Nieuw Archief voor Wiskunde, en andere
correspondentie worden automatisch aan het adres gezonden waarmee men
in de ledenlijst van het KWG staat opgenomen (zie www.wiskgenoot.nl). Dat
adres is vrij opvraagbaar, dus ook voor onbevoegden.
Als men niet met dit adres vermeld wil staan op de ledenlijst van het KWG, kan
men een adreswijziging sturen aan admin@wiskgenoot.nl . Consequentie is
wel dat dan het NAW naar dit nieuwe adres wordt gezonden, en niet meer
naar het oude adres.
Het is ook mogelijk om alle lidmaatschapsgegevens bij opvraag van de ledenlijst te laten onderdrukken. Ook dit kan men te kennen geven aan bovengenoemd email-adres. Het is niet mogelijk om een gedeelte te laten onderdrukken.
Herman te Riele, secretaris

