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INTENTIE 

Kwantitatieve Hethoden wil een snel, informeel commum'catiemiddel zijn 
voor artikelen en korte notities die relevant zijn voor de toepassing van 
statistiek of operationele research, en die een dergelijke inhoud hebben 
dat ze toegankelijk zijn voor een groot aantal leden van de VVS. 

Het doel van KM is tweeledig. Enerzijds het bevorderen van de communi- 
catie tussen VVS-leden die nieuwe methoden toepassen of ontwikkelen. Ander- 
zijds het verspreiden van kennis en inzicht met betrekking tot recente 
statistische methoden en methoden voor operationele research. Belangrijk 
zijn hierbij de snelheid van publicatie, het bevorderen van discussie, het 
bereiken van een zo groot mogelijk deel van de leden van de VVS, en het zo 
goed mogelijk bestrijken van verschi1lende toegepaste specialisaties bin- 
nen de VVS. 

Kopij wordt door de auteurs aangeboden in een vorm die fotografische 
reproductie mogelijk maakt: zie Richtlijnen voor auteurs vermeld op de 
binnenzijde van de achterkaft. Als voertaal verdient Nederlands de voor- 
keur, maar Engels is geen bezwaar voor acceptatie. 

Alle artikelen worden gerefereed. Auteursrechten blijven voor de auteurs; 
publicatie in KM behoort geen belemmering te zijn voor publicatie in andere 
vakbladen. 

Voorbeelden van bijdragen welke voor publicatie in aanmerking komen zijn: 
- Interessante toepassingen die methodologisch van goede kwaliteit zijn, 

ook indien niet voor alle problemen een oplossing is gevonden. 
- Op toepassing gerichte artikelen welke inzicht verschaffen in recente 

statistische methoden. 
- Prepublicaties. 
- Teksten van lezingen van de toegepaste secties. 
- Discussiestukken over grondslagen en methoden. 
- Ervaringen met programmatuur. 
- Samenvattingen van recente literatuur in de vorm van een overzichtsartikel. 
- Reacties en commentaar op eerdere artikelen en korte notities. 
- Het signaleren van behoeften aan een bepaalde methode. 

STATEMENT OF POLICT 

KWANTITATIEVE METHODEN is an informal newsletter of the VVS (The Nether¬ 
lands Society for Statistics and Operations Research). It largely consists of 
preprints and technical reports in the area of applied statistics and 
operations research. It aims at fast communication with the members of the 
VVS. Copyrights remain with the author. Circulation of a manuscript through 
KM ought not impede the publication of a final version in a journal. 

Manuscripts, which may be in English, should be send to one of the 
editors listed at page 1 of this newsletter. 

Subscription is possible only through membership of the WS; see the 
address below. 
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