Expressiegroep De Ruif

JAARVERSLAG EXPRESSIEGROEP ‘DE RUIF’ 2012
BESTUUR:
Het bestuur van de Ruif bestond op 1 januari 2012 uit:
Corine Vijverberg: voorzitter
Willy de Jong: plaatsvervangend voorzitter
Francis Mekel: penningmeester
Piet op de Camp: 1e secretaris
Hilda Keller: 2e secretaris
Marlies Hempe: lid
Geen bestuurslid, maar wel bijzondere vermelding verdienen:
Marlies op den Camp: coördinatie modeltekenen
Hein op den Camp: ondersteuning penningmeester
Jacques van Laar: Ruifvoer
Ine van der Weijden en Kees Wetering: kascontrole
Ine van der Weijden: wasgoed
Ine van der Weijden, Marlies op den Camp (met Corine Vijverberg): organisatie excursie
John Willems, Ton Coops, Ger Lemmens: klusploeg
Ton Ritterbeeks en Bob Heimsoth: ovenmeesters keramiek
Corine Vijverberg nam aan het eind van het seizoen 2011-2012 afscheid als voorzitter. Haar
grote verdiensten voor De Ruif zijn uitgebreid aan de orde gekomen. De gemeente Stein liet
zich niet onbetuigd en huldigde haar op 13 maart als ‘vrijwilliger van de maand’.
In mei 2012 trad Peter Grimm toe tot het bestuur, in eerste instantie voor een jaar.

FINANCIËN:
Van de financiën over het jaar 2012 wordt apart verslag gedaan. De afgelopen vijf jaar is er
voorzichtig begroot, waarbinnen ruim wordt gerealiseerd. Daardoor zijn behoorlijke resultaten
geboekt, zodat ook een mooie reservebuffer (bijna € 24.000) voor tegenvallers is
opgebouwd. De vereniging dankt dit aan het nauwgezette werk van de penningmeester, met
onmisbare hulp van Hein op den Camp.

MENTOREN:
Op 1 januari 2012 waren de volgende mentoren voor De Ruif actief:
• Nelly van Bekkum: maandagmiddag, tekenen, grafiek, schilderen
• Neeltje de Vries: maandagavond, keramiek, boetseren
• Annehilde Bruining: dinsdagavond, schilderen, tekenen
• Vicky Mantz: dinsdagmiddag, boetseren, beeldhouwen
• Sándor Sinkó: dinsdagavond, boetseren, beeldhouwen
• Sándor Sinkó: donderdagavond, schilderen
• Marjo Boesten: woendagmorgen, boetseren, beeldhouwen
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Neeltje de Vries stopte in 2012 als mentor. Gelukkig is een goede opvolger gevonden in de
persoon van Lei Hannen.

GROEPEN ZONDER MENTOR:
Maandagmiddag: zelfstandige keramiekgroep onder begeleiding van Frits en Jeanne Hermans.
Dinsdag overdag: schilderen en tekenen
Woensdagmiddag: keramiek
Donderdag overdag: ‘vrijbuiters’
Vrijdag overdag: schilderen en tekenen
Zaterdagmorgen: modeltekenen.
Buiten het reguliere seizoen van De Ruif wordt ook regelmatig in de ateliers doorgewerkt.

LEDEN:
De Ruif had 123 leden, waarvan 10 donateurs, in september bij de start van het nieuwe
seizoen 2012-2013.
Op 14 maart 2012 overleed het erelid Cor van den Akker, die in 1974 een van de oprichters
van De Ruif was.

ACTIVITEITEN IN 2012:
De Ruif organiseerde naast de groepen een aantal activiteiten. Te noemen zijn onder andere:
- Nieuwjaarsborrel op 4 januari, met ‘Kijken naar Kunst’ waarin de groep van Marjo
Boesten werk toonde.
- De jaarvergadering op 4 april
- Opening van het seizoen 2012-2013 op 23 september in de vorm van een open dag
- Excursie naar Lommel (Glazen Huis) en Leuven (museum M) op 6 oktober. De
busreis is bekwaam georganiseerd door Corine Vijverberg, Ine van der Weijden en
Marlies op den Camp. Na een puzzeltocht voor de touringcar om een plekje in
Lommel te vinden maakten we onder leiding van een bekwame gids kennis met de
zeer verrassende tentoonstelling van hedendaagse glaskunst. Museum M in Leuven
presenteerde een indrukwekkende overzichtsexpositie van Sol LeWitt, die voor veel
leden een absolute eye opener was.

TENTOONSTELLINGEN DOOR LEDEN:
Een flink aantal leden exposeert hun werk, wat verheugend is. Een greep uit het almaar
uitbreidende aanbod:
- Galerie 3G, Sittard
- Hoaf van Heden, Stein (schildergroep Nelly van Bekkum)
- Open Atelierdag Geulle
- Open Atelierdag Obbicht
- Kunstroute Maastricht (in gebouw Kunstfront van Sándor Sinkó)
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Axel, Zeeuws –Vlaanderen (Jolanda Wijnand)
KUNZfetti MMXX, Sittard (oa John Willems)
In het Terpkerkje, Oud Urmond namen door het jaar verschillende Ruifleden deel aan
exposities, waaronder Nel van Rooij, Ton Coops.
Winandusmarkt, Catsop (Wies Stassen, Ine van der Weijden, Loek Nieuwendijk en
John Willems)

In de regio is in 2012 de Kunstkring de Maaskentj opgericht, waarin een aantal leden van De
Ruif deelneemt. Het is verheugend dat het kunstaanbod op deze manier wordt verbreed.
Ook de mentoren waren zeer actief als exposant.

GEBOUW:
De gemeente Stein heeft in plaats van de heer Van de Wal een ander contactpersoon voor
het gebouwenbeheer aangesteld; de heer R. Bovens. Met hem is in de zomer door Piet op
de Camp en Peter Grimm overlegd over het schilderwerk. In de herfst is de gehele
buitenzijde van het St. Gillesgebouw onder handen genomen. Hiervoor was het noodzakelijk
dat het kitwerk aan de binnenzijde van de raamkozijnen werd vernieuwd. Dit kwam voor
rekening van de huurder.
De bouwkundige aanpassingen t.b.v. de kinderopvang MIK hebben ook voor ons enkele
gevolgen, met name wat betreft het sleutelbeheer waarvan nu 17 pasjes zijn.
De klusploeg van De Ruif was dit verslagjaar op bescheiden schaal in de weer, maar zette
voor 2013 enkele grotere projecten op de rails. Wel is door Piet op de Camp een nieuwe
warmwaterboiler geïnstalleerd in het schilderatelier. De ovenluchtafvoer is rond de
jaarwisseling gerealiseerd, en de vernieuwing van de beeldhouwtafels en de slibopvangbak
is gepland.

RUIFVOER EN WEBSITE:
In het najaar van 2012 verzorgde Jacques van Laar samen met Piet op de Camp de
eenmalige papieren uitgave van het Ruifvoer.
Piet op de Camp verspreidde ca 15 keer per mail een digitaal Ruifvoer, waarin de leden
steeds de actualiteit kunnen volgen. Wie niet over een computer beschikt wordt per post met
een Ruifflits op de hoogte gehouden van de voornaamste gebeurtenissen.
Piet is tevens de zeer actieve webmaster van de site: www.expressiegroepderuif.nl.Deze
wordt door hem voortdurend bijgewerkt en is een bron van informatie over de groep.
Vermelding verdienen de mooie foto’s van Ton Coops en Mat van Stijn, die met grote
regelmaat onze activiteiten vastleggen.

Peter Grimm
Februari 2013
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