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1 Inleiding

Dit package haalt alle uitgebreide en lastige LATEXcode weg uit de donabrief en reduceert tot enkele
simpele commando’s die hier uitgelegd worden. De aanhef en groet staan vast. Deze zijn altijd
“Beste..., ” en “Met vriendelijke groet, ”.

Net zoals in de normale aesbrief class zul je nog wel de datum en signature goed moeten zetten
voordat je \begin{document} doet. Dit doe je met de commando’s:\datum{30 februari 2012} en
\signature{Lodewijk Cornelisz,\\Ere CFFR Lid}.

2 Commands

2.1 Inhoud maken

Om de inhoud van alle delen van je brief te geven kun je de volgende argumenten gebruiken.
Gebruik de verschillende delen ook echt alléén daar waarvoor ze bedoeld zijn, want ze zetten ook
gelijk het onderwerp van je brief goed! Door de booleans alma t/m vakidioot true of false te
maken, worden die delen al of niet weergegeven.
\donateur{naam\\straat nr\\postcode∼∼plaats}{aanhef}{alma}{avnotulen}{jaarverslag}{studiereis}{bonus}{vakid}
\inleiding{stukje voor boven aan de brief}
\afsluiting{stukje voor boven de met vriendelijke groet}
\vakidioot{stukje over de vakidioot}
\reis{stukje over het reisverslag}
\almanak{stukje over de almanak}
\jvs{stukje over het jaarverslag}
\bonusding{Bonus stukje} voor alles wat niet onder de bovengenoemde kopjes valt.

2.2 Inhoud plaatsen

Geef, nadat je de inhoud gemaakt hebt met de bovenstaande commando’s, het \formateer com-
mando om de inhoud in de goede volgorde te plaatsen. \formateer{plaatsingscommando’s} De
inleiding en afsluiting worden al automatisch geplaatst. De commando’s om het spul op de goede
plek te krijgen zijn als volgt:

\vakidhier
\reishier
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\documentclass{donabrief}

\datum{7 juli 2011}

\signature{Hannah Tops\\Secretaris}

\begin{document}

%% Hier komen de verschillende paragrafen

\vakidioot{Vakidioot}

\afsluiting{Hastalapasta}

\reis{W is awesome}

\inleiding{De tentamens en laatste colleges zijn inmiddels voorbij en (bijna)

iedere student geniet van een welverdiende vakantie. Voor de tentamens heeft de

vereniging echter niet stil gezeten, u heeft namelijk nog zendingen van mij

tegoed.}

\formateer{

\reishier

\vakidhier}

%% Hier komen de donateurs

\donateur{naam\\straat~nr\\postcode~plaats}{Ton}{false}{post}{false}{false}{false}{true}

\end{document}

Figuur 1: Een voorbeeld van het gebruik van donabrief.

\almahier
\jvshier
\jvshier
\bonushier
Zoals de verwachten komen deze commando’s overeen met de eerder aangemaakte inhoud.
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3 Voorbeeld

Datum
7 juli 2011

Onderwerp
vakidioot, AV-notulen

E-mail
secretaris@a-eskwadraat.nl

Studievereniging A–Eskwadraat
Secretariaat

Buys Ballotgebouw, kamer 269
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht

Telefoon +31 30 253 44 99

K.v.K. Utrecht 40479641
NL58 INGB 0000 6569 27
BTW-nr. NL816588429B01

www.a-eskwadraat.nl

A–Eskwadraat, Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht

naam
straat nr
postcode plaats

Beste Ton,

De tentamens en laatste colleges zijn inmiddels voorbij en (bijna) iedere student geniet van een welver-
diende vakantie. Voor de tentamens heeft de vereniging echter niet stil gezeten, u heeft namelijk nog
zendingen van mij tegoed.

Vakidioot

Hastalapasta

Met vriendelijke groet,

Hannah Tops
Secretaris

Dé studievereniging van Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde,
Informatica en Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht
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