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Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap
De 235ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap zal worden gehouden op donderdag 12 april 2012 tijdens
het 48ste Nederlands Mathematisch Congres te Eindhoven.
1 Agenda
1 Opening
2 Verslag van de 234ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig Genootschap, gehouden op 14 april 2011 in Enschede
3 Mededelingen
4 Besprekingen van de jaarverslagen over 2011. 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
g. Verslag van de Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen
h. Verslag van de Stichting Epsilon
i. Verslag van het Nederlands Mathematisch Congres
5 Begroting 2012
6 Vaststellen contributie
7 Samenstelling Kascommissie 2012
8 Samenstelling van het Bestuur
Prof.dr. H.W. Broer en dr. K.P. Hart (publicaties) treden statutair af
als bestuurslid en prof.dr. G. Vegter als voorzitter. Het bestuur stelt
prof.dr. A.C.M. Ran voor als opvolger van Vegter; Vegter wordt ondervoorzitter.
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
– dr. ir. H.J.J. te Riele (CWI), archivaris en Inspecteur der Boekerij
– dr. A. Sevenster, PR en Stichting Epsilon
9 Rondvraag
10 Sluiting
2 Ad punt 2 van de Agenda
Hieronder volgen de notulen van de 234ste Algemene Ledenvergadering, tezamen met de bijbehorende verslagen (voor zover ze niet eerder in het Nieuw Archief
voor Wiskunde gepubliceerd zijn): het financieel verslag over 2010 en de begroting 2011, en het verslag van de Kascommissie over 2009 en 2010. Het financieel
verslag over 2011, de begroting van 2012 en het verslag van de Kascommissie
over 2011 zullen tijdens de ALV van 12 april 2012 worden bekend gemaakt.

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

2.1 Concept notulen 234ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Wiskundig Genootschap, gehouden op 14 april 2011 te Enschede
Aanwezig namens het KWG-bestuur: Sandjai Bhulai (pm), Henk Broer, Herman
te Riele, Wieb Bosma, Gert Vegter (vz), Klaas Pieter Hart en Rob van der Mei (secr)
Overige aanwezigen: Rob Tijdeman, Jan Karel Lenstra, Joke Blom, Nellie Verhoef,
Gerard Jeurnink, Klaas Landsman, Erik van der Ban, Frits Beukers, Swier Garst,
Teun Koetsier, Peter van Emde Boas en Tom Koornwinder
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.15 uur en heet allen welkom.
2. Verslag van de 233ste ALV van 22 april 2010
Dit verslag wordt goedgekeurd.
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ACTIVA

D

Vlottende activa

PASSIVA

13

D

Vreemd vermogen

Vorderingen:
Debiteuren
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Crediteuren:
48.454,61

Crediteuren

48.703,33

Liquide middelen:
ING
ABN AMRO

72.569,56
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 1 Beginbalans

ACTIVA

D

Vlottende activa

D

Vreemd vermogen

Vorderingen:
Debiteuren

PASSIVA

Crediteuren:
38.243,08

Crediteuren

63.039,79

Liquide middelen:
ING
ABN AMRO

102.531,72
9.155,54

Vaste activa

Eigen vermogen

Financiële vaste activa
Aandelen

3.945,23

ING Rentemeerrekening

41.994,97

Legaat Lekkerkerker

72.987,00

ABN AMRO Kapitaalmarktindex

81.397,14

Kapitaal eind 2010

141.240,89

277.267,68

277.267,681

Tabel 2 Eindbalans

3. Verslag van de extra ALV van 3 juni 2010
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Mededelingen
1. De voorzitter meldt dat het tijdschrift Indagationes Mathematicae eigendom
is geworden van het KWG, en dat er wordt gewerkt aan het opstellen van een
Publishing Agreement met Elsevier.
2. De voorzitter uit zijn zorg over het uitdunnen van het bestuurlijk kader, en doet
een oproep aan de ALV om meer mensen te mobiliseren voor bestuursfuncties.
3. De voorzitter doet een oproep aan de ALV om kopij aan te leveren voor Epsilon.
5. Bespreking jaarverslagen
De jaarverslagen over 2010 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 6.
Financiën KWG
Het verslag van de Kascommissie over 2009 en 2010, het jaarverslag over 2010
en de begroting voor 2011 worden goedgekeurd.
7. Vaststelling contributie
De contributie voor 2011 blijft onveranderd. De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Samenstelling Kascommissie 2011
De ALV gaat akkoord met het voorstel dat de Kascommissie voor 2011 zal bestaan
uit Sandjai Bhulai en Luc Florack.
9. Samenstelling van het bestuur
Sandjai Bhulai (pm), Rob van der Mei (secr), Herman te Riele (boekerij en archivaris) en Gert Vegter (vz) treden statutair af. Het bestuur stelt voor de volgende
personen te (her)benoemen: Gert Vegter (vz, voor een periode van 1 jaar), Joke
Blom (secr), Onno van Gaans (pm), André Ran (ondervoorzitter), en Herman te
Riele (boekerij en archivaris). De ALV gaat unaniem akkoord.
10. Platform Wiskunde Nederland (PWN)
De voorzitter meldt dat de officiële opening van PWN zal plaatsvinden op 14 mei
2011.
11. Rondvraag
Peter van Emde Boas maakt melding van twee activiteiten waar het KWG eventueel bij kan aanhaken: het wereldcongres van IFIP, en het eeuwfeest van Alan
Turing.
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12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 14.00 uur. Prof.dr. R. van der Mei, secretaris
2.2 Financieel verslag 2010 en begroting 2011
Het jaarverslag over 2010 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 2010 heeft het KWG te maken gehad met de oprichting van het Platform Wiskunde Nederland (PWN). Mede hierdoor hebben de contributies van de
instituutsleden een positieve impuls gehad.
Balans begin 2010
De beginbalans 2010 (Tabel 1) is identiek aan de eindbalans 2009, zoals gepubliceerd in het financieel jaaroverzicht 2009.

D
Legaat Lekkerkerker begin 2010

89.630,00

Voorziening IMO 2011

16.500,00

Grafonderhoud Lekkerkerker
Legaat Lekkerkerker eind 2010

72.987,00

Tabel 3 Legaat Lekkerkerker 2010

D
Kapitaal begin 2010
Resultaat boekjaar 2010

Balans eind 2010
Tabel 2 geeft de balans eind 2010.

143,00

Kapitaal eind 2010

115.456,08
25.784,81
141.240,89

Tabel 4 Resultatenrekening 2010

Resultatenrekening
Het eigen vermogen van het KWG is in 2010 met D 9.141,81 gestegen. Echter, er is
een voorziening van D 16.500,00 getroffen voor het International Mathematical
Olympiad 2011 (IMO 2011), gefinancierd door het Lekkerkerker legaat (Tabel 3).
Hierdoor komt het Kapitaal van boekjaar 2010 uit op een stijging van D 25.784,81
(Tabel 4).
In het jaar 2009 werd de boekhouding van het KWG opgeschoond door niet
inbare bedragen te saneren. Hierdoor kwam het resultaat op een positief bedrag
van D 3.062,86. Deze positieve trend in het resultaat heeft zich door de gezonde
financiële bedrijfsvoering doorgezet in het jaar 2010.
Toelichting bij de balanspost aandelen: De totale waarde van de aandelenportefeuille bedraagt per ultimo 2010 D 3.945,23, zie Tabel 5.
Begroting en kosten 2010 en begroting 2011
Tabel 6 toont de begrote en werkelijke kosten over het boekjaar 2010, en de
begrote kosten voor 2011.
Toelichting:
1. Ad 4125: In het boekjaar 2010 werden t.b.v. het NAW de volgende betaalde
functies vervuld:
− Eindredacteur NAW, 9 uur
− Bureauredactie NAW, twee maal 8 uur
− Bladmanager NAW, 8 uur
De functies die vervuld werden t.b.v. Pythagoras betreffen:
− Hoofdredacteur Pythagoras
− Eindredacteur Pythagoras
− Bladmanager Pythagoras
2. Ad 4126: Het KWG heeft voor een deel van 2010 de PR-Taakgroep gefinancierd
om de overbrugging naar het PWN mogelijk te maken.
3. Ad 4151, 4153: De porti betreft hier het netto door het KWG aan portokosten bestede bedrag. Het CWI vergoedt de voor ruilabonnementen gemaakte
portokosten. In 2010 gaat het hierbij om ongeveer D 3.000,00.
4. Ad 4158: Drukkerij Ten Brink heeft sinds 2005 niet meer gefactureerd voor
de kosten van het beheer van de ledenadministratie. Vanaf 2010 stuurt Ten
Brink weer facturen hiervoor.
5. Ad 4160: Het aandeel NAW-gerelateerde kosten in deze post bedraagt D
1.500,00. Deze post herbergt ook kosten die voortkomen uit de nasleep van
het faillissement van drukkerij Giethoorn-Ten Brink (D 1.181,51); dit zijn nabetalingen van lopende facturaties destijds.
6. Ad 4164: In 2010 zijn er afspraken gemaakt met Pythagoras om tot een betere
financiële huishouding te komen. Een deel van deze afspraken zijn in 2010
uitgevoerd middels prijsverhogingen van het blad. Inmiddels is er ook meer
duidelijkheid over de precieze uitgaven omtrent druk-, porti-, ontwerp- en
overige kosten van Pythagoras. Het plan om Pythagoras financieel zelfonderhoudend te maken wordt voortgezet in 2011.

D
Aandelen begin 2010
Bij: dividend en herwaardering
Aandelen eind 2009

3.241,62
703,61
3.945,23

Tabel 5 Mutaties aandelenportefeuille

7. Ad 4170: Het KWG heeft in 2010 de volgende sponsorbijdragen verstrekt:
− Studiegroep Wiskunde met Industrie (SWI2010): D 750
− A-Eskwadraat: D 250
− FMF Rubik: D 250
− LIMO 2010: D 250
− IMO 2011: D 16.500,00 (2de tranche van de voorziening)
− Subsidiegarantie FMF 2009: D −56,29
− Subsidiegarantie FMF Rubik: D −125
Het KWG heeft in 2010 de volgende activiteiten georganiseerd:
− Brouwerlezing: D 3.400,00 (2de tranche van de voorziening)
− NMC 2010: D 4.132,95
− Wintersymposium 2010: D 303,26
Het KWG sponsort het NMC met een garantiesubsidie van doorgaans D 3.000.
Door tegenvallende bezoekersaantallen (en dus inschrijfgelden) is het NMC
dit jaar niet kostendekkend geweest, waardoor er een extra financiering van
D 1.132,95 heeft plaatsgevonden.
Baten 2010 en begroting 2011
Zie Tabel 7.
Toelichting:
1. Ad 5150: De inkomsten uit contributies zijn hoger door prijsverhogingen van
het KWG-lidmaatschap en het abonnement op het blad Pythagoras.
2. Ad 5151: Aan het Lekkerkerker legaat zijn onderhoudskosten voor het graf
verbonden.
3. 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 2010 laat een positief resultaat zien. De positieve
trend is mede door inspanningen van het KWG-bestuur samen met het PWNbestuur om de instituutslidmaatschappen weer op gang te brengen. De begroting
van het KWG is sluitend en de bedrijfsvoering van het KWG is financieel gezond.
Het plan om Pythagoras kostendekkend te maken wordt gecontinueerd in 2011.
Dit is noodzakelijk om financieel gezond te blijven en om met toekomstige prijsstijgingen om te gaan.
Dr. S. Bhulai, penningmeester
Amsterdam, 31 januari 2011
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begroot 2010 (D )

werkelijk 2010 (D )

begroot 2011 (D )

Salarissen NAW

40.000

42.678,02

43.000

Salarissen Pythagoras

35.000

36.033,51

35.000

GrBk Nr.

Omschrijving

4125
4125
4126

PR-Taakgroep

4151

Porti NAW

4152

Drukkosten NAW

4153

Ontwerpkosten NAW

4155

Vergaderkosten

4158

Ledenadministratie

4160

Overige kosten

4164

Pythagoras

−

3000,00

−

6.500

6.425,21

6.500

20.000

18.538,04

20.000

4.500

5.051,55

5.000

3.500

4.087,14

4.000

−

1.908,00

1.500

4.000

2.305,51

3.000

11.000

−

−

Overige kosten

−

1.562,52

2.000

Drukkosten

−

21.889,60

22.000

Portikosten

−

8.407,03

8.500

Ontwerpkosten

−

6.650,88

6.700

2.000

1.318,71

2.000

4170

Sponsoring

4170

Sponsoring IMO2011

16.500

16.500,00

16.500

4170

Brouwerlezing

3.400

3.400,00

3.400

4170, 4729

KWG activiteiten

2.000

4.436,21

3.500

4200

Verzekering

400

403,12

400

4251

Afdracht EMS

2.500

2.318,00

2.500

4252

Afdracht IM

2.000

−

2.000

4253

Afdracht IMU

8.000

8.571,58

8.500

4980, 9152

Bankkosten

100

95.00

100

161.400

195.579,63

196.100

Totaal
Tabel 6 Resultatenrekening 2010 en begroting 2011: kosten

GrBk Nr.

Omschrijving

begroot 2010 (D )

werkelijk 2010 (D )

begroot 2011 (D )

5150, 5121,5251, 5252

Contributies KWG-leden

80.000

89.500,00

90.000

5150, 5121,5251, 5252

Contributies Pythagoras

40.000

67.402,40

67.500

5151

Legaat Lekkerkerker

−140

−143,00

−150

5153

Advertenties

2.000

6.955,00

5.000

5154,5155,5160

Overige baten

5156

Contributies inst. leden

5157

Contributies bedrijfsleden

−

−

−

9052, 9090

Rente

4.000

3.507,04

4.000

Totaal

165.860

204.721,44

201.350

−

−

−

40.000

37.500,00

35.000

Tabel 7 Resultatenrekening 2010 en begroting 2011: baten

2.3 Verslag van de Kascommissie over 2009
De kascommissie verklaart hierbij het financiële verslag van de penningmeester
over het jaar 2009 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 2009 en van
de resultaten over het boekjaar 2009.
In haar oordeel heeft de kascommissie de aanbevelingen van de commissie
van goede diensten, bestaande uit Tom Koornwinder en Rob Tijdeman, aan het
bestuur, namelijk om de balans op orde te brengen door vrijval van dubieuze
debiteursposten, voor zover niet alsnog inbaar, als uitgangspunt genomen. Door
accumulatie over vele jaren gaat het om een significant bedrag. De kascommissie
is van mening dat de huidige penningmeester waardevol werk verricht heeft in het
retrospectief verhelderen en opschonen van de boekhouding, maar is van mening
dat de moeizaam opgedane ervaring geconsolideerd zou moeten worden met het
oog op roulatie van penningmeesterschap en kascontrolewerkzaamheden. Zij

doet hiertoe de aanbeveling om een draaiboek op te stellen ter ondersteuning
van het penningmeesterschap, aangevuld met een heldere toelichting op de
specifiek op de situatie van het KWG geënte computerboekhoudingsprocedure.
Tot slot is de kascommissie 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.
Frits Beukers en Luc Florack (kascommissie)
Utrecht, 16 april 2010
2.4 Verslag van de Kascommissie over 2010
De kascommissie verklaart hierbij het financiële verslag van de penningmeester
over het jaar 2010 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 2010 en de
resultaten over het boekjaar 2010.
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Tevens wil de kascommissie haar waardering uitspreken over de helderheid
van de verslaggeving door de penningmeester.
Frits Beukers en Luc Florack (kascommissie)
Utrecht, 7 februari 2011
3 Ad punt 4 van de Agenda: de Jaarverslagen over 2011
3.1 Verslag van de Secretaris
3.1.1 Leden Het genootschap had op 1 januari 2012 acht ereleden (P.C. Baayen,
F. van der Blij, N.G. de Bruijn, J. van de Craats, D. van Dalen, J. Korevaar, J.A.F. de
Rijk en F. Verhulst) en 1232 leden, van wie 226 gebruik maakten van het tarief voor
gepensioneerden, 162 van het reciprociteitstarief en 124 van het studenttarief.
44 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 8 januari 2011 in het Academiegebouw
bij de Dom in Utrecht. Het thema was ‘Logica als we stemmen, communiceren of
liegen’. Sprekers en hun onderwerpen waren:
− Jan van Eijck (CWI Amsterdam), Redeneren over communicatie
− Eric Pacult (Universiteit Tilburg), The logic behind voting
− Hans van Ditmarsch (Universiteit van Sevilla), De logica van het liegen
Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer 140.
3.1.3 Elektronische Mededelingen van het KWG Met ondersteuning van Minnie
Middelberg van het Centrum Wiskunde & Informatica verschenen in 2011 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 belangrijke mededelingen
van het bestuur opgenomen (zoals over het Nederlands Mathematisch Congres,
het 6th European Congress of Mathematics en activiteiten van de International
Mathematical Union). Deze Mededelingen worden verstuurd naar alle leden voor
zover zij ze willen ontvangen en beschikken over een email-adres. De redactie
was in handen van Herman te Riele.
3.1.4 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 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. Op dit
moment worden nieuwsberichten gepubliceerd op de site van de Wiskunde Persdienst, op die van het KWG, de NVvW en Pythagoras, en op WisWeb (de website
van het Freudenthal Instituut). In 2011 verschenen 56 nieuwsberichten.

3.1.5 PR-activiteiten Het Genootschap heeft bij verschillende gelegenheden PRactiviteiten ontplooid, zoals tijdens het 47ste Nederlands Mathematisch Congres
in Twente, bij evenementen zoals de Nationale Wiskunde Dagen van de NVvW,
het Wintersymposium van het KWG, en de vakantiecursussen van het CWI. Dit gebeurde veelal in samenwerking met de Epsilon Uitgeverij, het Nieuw Archief voor
Wiskunde en Pythagoras. Ter ondersteuning 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 2011
Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2012 uitgereikt.
3.3 Verslag van de Kascommissie over 2011
Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2012 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 toebehoorden “aan de Universiteitsbibliotheek der Gemeente Amsterdam”. Voor zover we hebben kunnen
nagaan zijn alle in de catalogus van Mannoury genoemde werken toegankelijk via
de huidige Universiteitsbibliotheek van de UvA. De catalogus van Mannoury kan
worden geraadpleegd op www.wiskgenoot.nl/watis/SysCatBoekerijWG1907.pdf.
In 2011 is overleg gestart met de Afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (UBA) over vernieuwing van het bruikleencontract
tussen de UBA en het KWG, en over mogelijke digitalisering van (delen van) de
Boekerij en van het Nieuw Archief voor Wiskunde.
In 2011 is een totaal van 9 nieuwe werken aan de boekencollectie toegevoegd,
voornamelijk bestaande series monografieën en dissertaties. Deze werken werden als geschenk of in het kader van ruil ontvangen.
In toenemende mate zijn tijdschriften elektronisch beschikbaar. In dit jaar zijn
om die reden de volgende ruilovereenkomsten beëindigd:
Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica, was ruil met: Sociedade Paranaense de Matematica
Bulletin of the Iranian Mathematical Society, was ruil met: Iranian Mathematical
Society
Journal of the Korean Mathematical Society, was ruil met: Korean Mathematical
Society
Kragujevac Journal of Mathematics, was ruil met: University of Kragujevac
Nihonkai Mathematical Journal, was ruil met: Niigata University
Taiwanese Journal of Mathematics, was ruil met: National Taiwan University
Yugoslav Journal of Operations Research, was ruil met de redactie
Herman te Riele, Inspecteur der Boekerij
3.5 Verslag van de Archivaris
Het archief van het Koninklijk Wiskundig Genootschap was ook in 2011 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.
Met de Commisie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen is overleg
gestart over wat te doen met Elektronische Archieven van wiskundigen, zoals
websites en email.
Herman te Riele, archivaris KWG
3.6 Verslag van de Stichting Platform Wiskunde Nederland
In het najaar van 2010 werd het Platform Wiskunde Nederland opgericht door
het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren (NVvW). In het eerste jaar is PWN als landelijke organisatie
neergezet, en op 14 mei 2011 werd een succesvolle introductiebijeenkomst gehouden in Leiden, met Sir Roger Penrose als prominent openingsspreker. Hier
werden ook de plannen van de commissies gepresenteerd, en vond discussie
plaats met de achterban. Voor alle vijf PWN-commissies was een initiële agenda
opgesteld van taken en aandachtspunten, welke zeer complex en divers zijn. In
nauwe samenspraak met het bestuur is een planning gemaakt voor het aanpakken van deze taken, zodat deze uitgevoerd konden gaan worden. Een en ander
is na te lezen in het Jaarverslag 2010/2011, alsmede het Jaarplan 2011/2012,
welke recent zijn verschenen. Nadere informatie en details zijn te verkrijgen
via de commissievoorzitters, dan wel via het Bureau PWN of op de website
www.platformwiskunde.nl. Ook is in het decembernummer 2011 van de verenigingsbladen Nieuw Archief voor Wiskunde en Euclides een terug- en vooruitblik
verschenen.
Wil Schilders, directeur Stichting PWN
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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).
De volgende twee archieven worden ook beheerd door de CPAW:
15. Het archief van W. Kapteyn (1849–1927) berust bij de bibliotheek van het
Museum Boerhaave in Leiden.
16. Het archief van M.J. van Uven (1878–1959) berust nog bij het CWI.
17. Het archief van N. G. de Bruijn is inmiddels ook overgebracht naar het NoordHollands Archief te Haarlem.
3.7.2 Activiteiten De commissie heeft in 2011 één keer vergaderd. Bij meerdere
overleden wiskundigen is vastgesteld dat zij geen persoonlijk archief hebben nagelaten. De commissie is in gesprek over de lastige problematiek van de digitale
archieven.
3.7.3 Samenstelling van de CPAW per 31 december 2011 T. Koetsier (VU) voorzitter, A. Kik (CWI) secretaris, G. Alberts (UVA), D. Beckers (VU), G.J.A.M. Bolten
(Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem), H.W. Lenstra, jr. (UL).
Teun Koetsier, voorzitter CPAW
3.8 Verslag van de Stichting Epsilon
Het bestuur van de Stichting Epsilon bestond in 2011 uit dr.ir. T. Koetsier (VU):
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voorzitter, dr. S. Bhulai (VU): secretaris/penningmeester, tot 1 juli; dr. O. van
Gaans (UL): secretaris/penningmeester, vanaf 1 juli; dr. K.P. Hart (TUD), drs.
F.L.J.M. van den Heuvel (Meridiaan College ’t Hooghe Landt en penningmeester Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren), dr. A. Sevenster (voorheen
Elsevier, nu Atlantis Press). Voor de dagelijkse werkzaamheden in de uitgeverij
is een ‘managing director’, in de persoon van drs. C. Boss-Reus, in dienst. De
redactie van de wetenschappelijke reeks werd tot 1 juli voorgezeten door prof.dr.
G. Vegter (RUG); vanaf 1 juli was prof. dr. F. Verhulst voorzitter a.i. 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. Naast zeven herdrukken zijn er in 2011 vier nieuwe
titels verschenen. In de wetenschappelijke reeks waren er drie nieuwe boeken: Intuïtionistische Analyse, een constructief denkraam van Dirk van Dalen,
De Riemann-Hypothese, een miljoenenprobleem van Roland van der Veen en Jan
van de Craats en Wiskunde in Werking, van A naar B van Maarten de Gee. De
wetenschappelijke reeks telt nu 70 delen, waarvan er nog 60 verkrijgbaar zijn. In
de Zebra-reeks is nummer 33 Ontwikkelen met Kettingbreuken van Martin Kindt
en Piet Lemmens uitgekomen. Verder hebben twee andere manuscripten zo’n
stadium bereikt dat die in januari 2012 verschijnen.
Epsilon wil graag het assortiment verbreden en is voortdurend op zoek naar
nieuwe interessante manuscripten. Collegedictaten die er rijp voor zijn om als
boek te verschijnen zijn ook zeer welkom. Auteurs worden uitgenodigd de website
te bezoeken (www.epsilon-uitgaven.nl) en contact met de managing director op
te nemen.
De dagelijkse werkzaamheden worden in anderhalve dag per week verricht
door Carolien Boss. Zij werd tot 1 april ondersteund door Barbara Harzevoort op
freelance basis, voor een halve tot een hele dag per week, afhankelijk van de
hoeveelheid werk. Vanaf eind april heeft Sabine Oudt, studente wiskunde, de
taken van Barbara overgenomen.
Een belangrijke gebeurtenis in 2011 was de verhuizing van Epsilon Uitgaven.
Meer dan twintig jaar was Epsilon gevestigd in het huis van de oprichter, Ferdinand Verhulst, te Utrecht. Inmiddels heeft Epsilon een kantoorruimte elders in
Utrecht betrokken.
Teun Koetsier
3.9 47ste Nederlands Mathematisch Congres aan de Universiteit Twente
Hiervoor zij verwezen naar het NAW van juni 2011, pp. 94–95, waar een verslag
staat van Richard Boucherie, Gerard Jeurnink en Floris Olsthoorn, getiteld ‘Een
nieuwe generatie wiskundigen neemt het roer over’.
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