Wij eisen
contributieverhoging !!!
Ik heb de deelnemerslijst van de laatste ICME-conferentie in Québec (Canada) voor me. Dat het
aantal deelnemers uit de Verenigde Staten en Canada groot zou zijn (787, respectievelijk 383, op een
totaal van 2669) was natuurlijk te verwachten.
Maar ook de vertegenwoordiging uit Europa
mocht er zijn (Frankrijk: 113, Spanje: 122, Verenigd Koninkrijk: 188; Nederland: 51, waaronder
de schrijver van deze bijdrage). Uit heel Afrika tel
ik slechts 48 deelnemers, waarvan de helft uit ZuidAfrika.
Wat zouden Afrikanen ook te zoeken hebben op
een conferentie waar de aanwezigheid van computers en (beeld)rekenmachines in het klaslokaal als
vanzelfsprekend werd aangenomen? Waar ik voordat een bepaalde lezing was begonnen al een video
en een diskette over het gepresenteerde onderwerp
in handen gedrukt kreeg? Uit eigen ervaring in Moçambique weet ik dat ik al heel blij was als mijn leerlingen daar een studieboek en een schrift voor zich
hadden.
Toch waren er Afrikanen in Québec, al hadden ze
vaak enorm veel moeite moeten doen om de financiering van hun reis en verblijf rond te krijgen.
Wiskunde een wereldvak? Dan toch met uitsluiting
van de Derde Wereld. Terwijl er daar toch ook
enthousiast aan wiskunde wordt gedaan. Terwijl er
daarvandaan toch ook interessante bijdragen komen voor de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs.
Vandaar mijn voorstel om de contributie voor de
NVvW met een tientje extra te verhogen,J75 i.p.v.
f65. Dat extra-tientje zou dan gebruikt kunnen
worden als steun aan het wiskundeonderwijs in een
bepaald Derde-Wereldland. Bijvoorbeeld als donatie voor een zustervereniging ergens in Afrika. Ik
hoop dat dit voorstel op de studiedag van 13 november in stemming gebracht zal worden. Wat kost
een TI-81 ook al weer?
Hans Wisbrun

Vrijwilligers gezocht
Euclides zal in 1994 in vernieuwde vorm gaan
verschijnen. Met de voorbereiding hiervan is vorig
jaar al begonnen. Op de jaarvergadering wordt een
presentatie van het nieuwe Euclides verzorgd.
Niet alleen het uiterlijk en de inhoud van Euclides
worden gemoderniseerd. Ook de werkwijze van de
redactie en het financieel beheer worden gewijzigd.
Intussen is de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren eigenaar van Euclides; jarenlang bezat Wolters-Noordhoff het eigendomsrecht.
Al het werk voor Euclides vanuit de NVvW geschiedt op vrijwillige basis. Onkosten worden natuurlijk vergoed.
De redactie gaat meer op de journalistieke toer,
terwijl de interne procedures voor de verwerking
van kopij worden aangepast aan de mogelijkheden
die automatisering biedt. Mensen met journalistieke belangstelling en mensen met oog voor tekstbehandeling en vormgeving kunnen zich verdienstelijk maken door werkzaamheden te gaan verrichten
in de sfeer van het schrijven van verslagen, het houden van interviews, dan wel in de sfeer van het
(her)redigeren van aangeleverde teksten, het meebepalen van de opmaak van artikelen en het selecteren van illustraties.
Daarnaast zal Euclides zelf meer inkomsten moeten genereren. Er moet werk gedaan worden voor
de promotie van het blad, of voor de verbreiding
van themanummers. Ook zullen doelgericht advertenties moeten worden geworven. Mensen met extra belangstelling voor marketing kunnen direct
aan de slag met promotie en/of werving.
Belangstellenden voor enige vorm van vrijwilligerswerk ten behoeve van Euclides en (dus) ten behoeve
van de NVvW kunnen hun belangstelling kenbaar
maken en/of nadere inlichtingen verkrijgen bij de
voorzitter van de redactie:
Bert Zwaneveld, Bieslanderweg 18,
6213 AJ Maastricht, telefoon 043-256413.
Voor iedere vrijwilliger is uiteraard een inwerkpenode mogelijk. Essentieel is de bereidheid tot samenwerken.
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