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' Ufsn[offi

"Clubs hebben hun eigen ennaspeurtijke op- en
nsergeng. Ëon alub lieeÍt (ooms) aen unerl
w[see!ende bevolking r;n snel verandêrencJs
leeÍgewc*nten. Ëen of twee lederr verhuizen of
sterven en het zwerartspuriï vers*hulft, de sÍe*r
veranderl."

Sat las ik in een recensie over lret gedenkb<lek bij
het 15O-jari$ bestaan van Aftïl en AMICtTIAË.
De [ïuif hê$ta*t "pa*" 2i] jaar maar het gaan en
komen van ledsn, verhuizingen, de tijdsgeest, enx.,
heefi *atuurlijk crok onue verêniging hoinvloed"
ïeruiilde ene rnêt weeffioed aan vroeger denkl, voelt
cJs ander xich "s*nang" in de huicÍige ioestand.
ln ledêr geval blilkt de Í$rrfiule vsn "De Ruif" slerk
gÊnoe$ om alle v*rand+rrlngen mÊt succe$ êan te
kunnen.
Wii hehben dus aile reden, de vclgencle viiÍ jaar rnet
veel elaR in l* gaen: d* verschillsnde grc€pen
draaien g*etl, we hebhen een grred rnentor*nkorps,
geen finan*iëie zorgen, we krilgen eelÍs een
hu*svesting die op ens is aangepa$|.
Wat een weelcle
KenmerkenrJ vo*r de sfoer hlj "De Íluif" is ook dat
men lang lid bliitt. Ër rijn relÍs tvsee teden die

20 jaren lid ziln etrr "De Ruif" mee hebben opgerichï,
Leden vormen een vereniging en ik donk dat we
elkaar kunnen Íell*lteren met *Oe Fïuif-'.
Om h*t twintig jarig bestaan te vï*ren willen we in
septenrber fi"s" €en reunie organiseren.
Dít RuiÍvoer ÍitÉ!&t irï het leken van de
jaarvergad*dng" B*langrijk punt is het kieeen van
3 nieuwe bestuursledan.
Het ufÍiciëÍe fledsc'lle duurt attiid maar'ft halÍ uurtie.
De rest viur <i.s avond br*ngen'we op een gezellíg'e
rnanier do*r"
Ër wcrclt rok weer een npei gesp*ld
Sreng g|g&Jsf $rÁ'Fdr?fferÈ fr'#e.

cle vcêrzitten,

Frans Basi,,*ens.

Uitreqrdigíctg
30 januari 1990

.ACËNNA

1. Opening door de vaorzitter

Geacht RuiflÍd,
Namens de vaorzitter ncdig ik u en uw
partner, hierbij uit tsthet bijwonen van
de jaartiikse
algemêne ledenvergader[ng, welke dit
jaar gehoudên zal worden op vriidag 1Ê
februari 1S90 in zaal JULIAhIA (café
Eussen), Julianastraat 66, te Elsloo.
Aanvang 20.00 uur.

2.
3,
4.
5.

Aanwezig: zie presenlíelijsli-

1" Opening door de veorzitter
Ruud $tegen hsel iedsreen van harts vrrelkom,
Áígemeld voor deze avond: Fiet Paes, Tqos sn Frans
v"d.tsaogard, Joselte de Bruyn, tiilde Glessner, Marcel
Jansssn.

?.. Mededelingen
De vooreitter deelt mede, dat er na afloop van de
vergadering enkele aktiviteiten gepland eijn, m"a.w. niet
mËteon weglopen"

3. Verslag Algemene l-edenvergaderlng van
?5 rnaart Í 988
Er aijn geen aan*oÍ opmerkÍngen. Gced bovonden.

4. Verslag van het $êerêtariaat ovÊr 1988

Verslag algemene ledenvergadering van
24 {ebruari 1989
Verclag van hst secrEtariaat cver 198$
Verslag kaseontrole-commiseie
Verkiezing kascontrsle-comrnissis

6. Exploitatie-ovarzleht'l 989

De balans per S1 december 19&9
.}

De begroting 1990

8. Gaptande aktiviteitsn Í990
9..

Met vriendelijke groetên,
Piet Paes- secretaris

Eventuole medadelíngon

1

EeetuursvakalurÈs;
Fiii Notien, Jrrsiê Vrijrnan en Jan l-ancee.
Benoemingsvcsrstellen nieuwe bsstuursleden

0.Rondvraag en sluiting.

6. Exploitatie-overuicht en Balans 1988
Fons Ërens vond de vergoedlng voor dE artistieke leiding
in 19S8 aan de hagekant, n.l.'ruim ï000 gulden meer als
voorgaand iaar.
Gn:e penningmaester verklaarde, dat dit volgend iaar weer
g€c-ompsn$êerd wordt als de uitbetaling in aen anders
maand vslt.
Vorder waren Êr gÊen op- of aanmerkingen.

7. Begroting ï S88
Fcns Ersns: Hoe vangen wo komend seizoen de hoge
huisvestigingsk*stsn van ?S00 gulden op ?
Jose Vrijman legt uit, dat er in de gemeentelijke
subsidieverordening is opgenomen dat de
huisvestingskosten voor 100?6 gedekl worden"
Job van dsr Haftun infcrmeert naar wat onder overiga
inkomston veí$tsafl rnoet wqrden. Dit zijn inkomsten ult b.v.
lcterljen, vsrkoop van werkstukkÊn van de tedsn bij opbod,
etc-

ldem.(zie 3.)

N.B. Schenkingen zijn uiteraard aÍtijd van harte welkom.

5. Verslag Kascontrolecommissie

S. Aktiviteiten in 1988.
. Londonreis: weinig anímo, dure rels. Tor vergadering
wordt lccrgestsld om in het najaar een reis naar Fariis te

Deee is uitgevoerd door Csclle J$nk en Annie GrootjansDe faatste heett Nieo Mantel vsrv€nq€n, die zlch als lid
bedankt had.
Alles werd in orde bevcnden.
Voor het sqizoen 89/90 bestaai de commissie uit Cecile
Jonk en AnnEmÍek Houtackers.

organiseren. De snimo is groct, wordt aan gewerkt.
" De rslzeft nsar Keutsn en RotlErdam werden oen Ílop.
Vermoedelijk ligt dit voorsl aen het tijdstip, mêar er rijn wel
degelijk andere oorzakenlWellicht moet er een

rft

serkêurÊ-tornl

u!

ier [torn o n, wegrer] meelrd grs ci*i{a e n

rei*doelen duor de lqden kenbaar gernaukï kunn6,n
woiden.

. Oe vc.rgadaring ís het Èrrnêê eens, dat de maandelijksa
biieenkomsten wêÊr nieuw leven ingebtazrrn dierian tE
wcrcien. Fans Erqns stelt wel vocr dete io hsuden in esn
-'geaellige"

lakalite It.

" Leatste kunstheschauwingslus 19 aplil *rn 20.00 uur
' Oe geplandê akii!'itsitêrl na het gemeritordo se iroen
dienen in navnlging van de groap keramiek geect[veerd te
worden venuit ÍJe oigen groep. Oii geeÍt de nTseste kans op
slagen. tllteraard ziln deae "w*rkdagenn vcor alle lsden
toegankelijk.
. Verhuieirig nleuwe lokalen: de vooreitter spruekt de wens
uit, tjat hier velen aan zulten meewerkon cm er samen iols
mocis van te m*ken.

9. Eestur.lrsvakatllre (Ruud $tegen)
BenoemingsvoCIrstel nÍeuw bestuurstid

. Ruud Stegen vindt xelf, dat hij ernree ffio6t ophËuden: tên
êsrsïe, smdat de statut*n dit ec bepaleR, ten tlre+de,
omdat 'lË Jaar tang genoeg zijn, ten derds, wisselen in het

niemand bex\#aar. Fifi neonrt plaats achter de
bestuurstafel.

. Vice-voozitiel Jan Lances nêêmï de voorzittershamer
over en overhandigt, na het houden van aefi speech, Annie
$tegen blosrnen en Ruud eon kado. Verder antvangt Ruud
een brief van Frans v.d. Boogard, welke helaas, avenals
zijn vrouw Tcos, niet aanwezig kan aiin.

1CI.

Fondvraag.

Ruud Stegen: ik ban ts beduusd.
Lene bastlaens: Hcc staat het met de mentEren? Joss
Vriimac zegt dat er vanuit het bestuur kontakt wordt
cpgÈnoman rnet de betreÍfende gro€pen.
Annemiek Houtackers: Flet ovenprableem ie nog niet
cpgalost. Math van Stein eal mst eên bekende
{evenbouwer} kontekt opnsmsn, sn dit dan docrspolen aan
Jos Curfs.
Job van der Flartan stelt voor om de maand december niet
mser met rflentorèn tg lesgen, lievsr een maand langar aan
het einde van het seizoenLtit vaorsïqlwordt dosr het bsstuur ffieegÊnomaÍï.
11

. Sluiting.

bestuur is een gezonde zaak.
t"tii twiifett pr niel aan dat da Ruif verCei'zal blpeien.
" Vanuit d* leden Ís er geen spgavs ven sen nieuw
bestuurslid gekcmen. l-let bestuur heeft eBn gogatJigde
govonden in de persaun van FiFi l\fotten. ltiertegen hoc{t

Jan Lancee sluit de vergadoring.
,ios Curfs deelt mede; -ieder krijgi È consumptiebonnsn.
-7 Bestirurslsden hebben een spel+ prijs voo*ereid"

. ïÍergaderEmgen
Het bestuur van de voreniging is in 1989 negen keer bij
elkaar gekomon. Een keer heeft een algenrene
ledenvergadorlng plaats gevonden.

!
" De
Se commissie bestaat uit de dames;
0Ecils Jonk e*
Annsrnieka Houlaekers

. Ds bestur.rr$Éemênetël[lng, eeiaoen ÍgBS / lgg0
Frans Bastiaens
Piet Faes
Jcsê Vrijman

voorzitter
secretaris

Jan Lan*ea
Jos Curfs
Jcsó ïjssan
FiÍi Nottsn

bestuurrlid en vica-voorzittsr

penningmeester
beetuurslirj
bestuursIid
bestuurelid tet nrr*dic oktober ï 989

. Het mentor*nteanr
AÍseheid is genomen van:

MangrietFaanakker toxtielewerkvormen
l{erman

Hollarfiand

FaulÊ"leijnen

schilderen
boetseren en beeldhc!,iwen

Nieuw benoemd zijn:

Stegan
Dres v.d. Ianden
Maricn Hsr,en
Fïuud

tekenon I anatornie (avardag)
buetseren en hesldlrouwen
taxtiele werkvormen
schilderen

Loek l-tanrbeukers
ïer ccrnpletering:
Àudrey
tekenen en graÍiek
Wim
kerarniak ren pottenbakken

Rijcken
Oaus

Jos CtuCe

l(gscommlsaie

'De lEden
Het totaalaantal leden bedraa$t 64. {getêtde neuzen}
Verdeeld naar de divsrse disclp{ines:
boeteerenÍ"leeldhouwEn: S deelnemers
Z deeinemsrs
2s studie

+

karamiek/pottenbakken: ïTdeelnerners

schilderen:
lÍ deelnemers
tekenen (overdag): I deelnsrners+
tekonen/grafiek :
6 deelnemers
tÊxitÍelê

werkvormen:

vclgt geen studie:
Tetaal

_

5 dselnEnrers

+

ï deelnemer *
+

64 deelnemers

4 deolnemers
2e studie
'! <ieelnefier
?e studie
7 deelnemers

Derhalve, 64 feden; t.w. 43 vrouwên en 28 mannen,
bezstten 71 studie-plaatsen. ln procsntËn is de verhouding
S0- 4S%. 18 Nleuwe leden habben w6 rnogên begroeten,
tarwijl van 4 leden esn afÍnslding ais lid is r.ntvengen.
- Gebouw en lnverdarlg
Lel Jennissen voor onderhoud inventaris
en kleine reparaties

. Akt|vltslten ift'lggg
fl4 februari:
ï

7 maart:

de'

Gedurende het jaar: Ëen viertal boschouwingen door Faul

!{aijnen over,

iaarrerrged*ring in zaal Eussqn

"Kijk*n naat Kunst"

"Zand sroveí"
rneterie-sch i[der ijen-tentao n*toiling

Êuifvaer verschsen [n Íebruari,
septomber en decsmbsr

in het Measlandcentrum te Elsloo

ïsnrer:

ê Vm ?S

*quarel-woeirend bii- en op initiatíeÍ
van ,4udtey ftiicken
iiekenen/gref iek)
Ralcutechnieken bii Josê'lïjssan
in Beek - ffenhout

nkteber:

'Flulsvestlng
fvfedio 1990 eal naar wcrdt verw,rcht, de her-huisvestlng
vun De Ruit, in de voormalíge St. Gillieschool,

plaatsrrinden.
$ubsidies voor de inrichting zijn aangevraagd biide
gÈrneeí|te Stein en het Anje$onds Lrrnburg.
Fe ver-nieuwbotrn schiut, eÊa[$ rJ r:êtÍ kunt konstatersn,
aardig ep.

Oroorn en realitsit, aquarellen van
h4sil(ê van tsilzem, tentarrnslelling
in Kast$sl Fiaensbroek

fnjeonrslen"-

Uifgaven:

S0r'Itributie
$0 x,r. fá5. -*

AfechninventeËls

3CI0,-

Administratie:
Seereiariaat
l/ergaderkosf.

sso,-

l-ir.risv.k.gas,watÊr f . ?800,-

Í.8290,."

5x1..9i),-=

45ë,-

f 6?00,80il,-

Verkoop rnaterisal
Sr-rbsidie SsrneefitÈ

440S,-

flueríge int<crnsten

750.-

f .800,-

$ruftwerI<
Ëgdr*ge F;A$K

464,-

750,-

0venge

ÍSgd

Í.2150,-

Atlistieke ieiding
Onderh.inventêris
Aktlviieiten

6000,700,-

lerr'ngen,excur$ieÊ 400,-

À{aferiafen
Tot$al

Êxplofafi'e6S

JffÈ,rrnSfSn:

Contributie
Verkcc,p rnaleriaal
$ubsidie gêíileent*
Sverige inkomsten

ïotaet

ïolaat

Í.1Ëê50,-

f.

t-luisvest.k.*verz.
AÍschriivingen
AelmÍnlsiratle
Ar"tÍstieke leiding

Explaitatie'89

f.6540,*

760,Ê0

.SUUr-*

4400,*.

ss0s,*

4400,-*

Ês7,3A

1oss,**

262,A0

11S70,Ê2

Í.11M0,*

í. Ía6ï6,37

FxpfoffaÍre S8

SegrooÉ8$

Ë,vpfolfafieE9

f

.

76,t4
Ês4,e1

r507,$0

?675,-

Aktil,iteÈtsru

544,7S

fuïaterigal, onderh$ud
invenËaris

f. e800"*
500,"--

t. 11098,75

Voordelig exploitatie-saldo Íg8g

Í.

t.

7068,50
995,67

'tgg,12
310,55
'Í693,7S

1940,*
500s,*
't000,*

6325,*

700,._-

Í3gg,1s

g8e,4s
58,40

Overige uitgaven

lbtaat

f.12650,-

597A,50

t.

{JiÍgaren:

ËegrdoÍ89

S00,-

777,25

23,3ê
t"1'f

#s,*

g.

t07Í9,13

f. 189S,24

Í.

lnstallatiês

477,26

Veicrraden

175S,--

8an*hgiro

1CI1S8,77

$paerb*nk

ï0s$$,8Ë

Í.12267,67

Vermogen
Schulden k"t,
Contd lT utievocr-uit betaald

1000,--

s250,-

Algernene rÊservo
Voordelig saldo

i. f3.{Ís,$1

Satum
14-1 0-S5

Ès-0ï-86

04,02-8r
2B-Í

CI-SS

aankoop

ïbtaa?

aanhwaarde

Í.
weegschaal
*pbargrek
spiralenoven

koÍfiezetapp.

aÍgeschr"

4SS,25

Í. 394"s0 Í.

296,94
481,50

177,79
192,60

3

1

-1

Í. 29415,91

afschr.'89

boEkwaarde

98,65
59,26
96"30

f. -59,3CI

1g?,60

28Í,ï0

f,

Totaal afgeschreven in 19È9

B*ekwaarde invenÈaris

Í898,24

310,55

*==:EËEri-

2'Sg

t,477,28

Jasê Vr$ma*,
pe*nrrgmeeefer.

KesËKffi&efË$k

\trËrkern

in rm.ergel

&p €e esterdegsn 28 aprll eu 5 mel tr"990.
Wie kEnt rnergel n[et, een bij *itstek limburgse
lqalksteen"

Mergel is zacht en rnen kan het te llit gasn mst r&$p,
vijl, zaeg, beitel, enz.
Een geschikt nnateriaal voor ieder die een beeïd,
relief , gebruiksvoaniverp wil nraken.
Ook ets je tot nu toe elleen getekend, geschilderd of
rneï textiel gewerkt hebi.

Frograrnrna.
We hebben offi te begÈnnen twee zaterdagen
gepland.
Zaterdag 2S aprll a.s.
Í0.,3S uur" [n de rnergelwertplaats in $ibbe bekijken
we een video-fitnr *ver het cntstaan en de winning
va* merget" Verder kunne* we eien wat er zoat utt
mergelis gernaakt.
Saarna gaan wê naar De Fïuif-atelïer6, waar we eersl
onze bcterham cpeten.
Vervcigens maken we een ontwerp ven wat we willen

Begeteiding"
Bree van der landen, ds mentor beeldhouwon zal
ons begeleiden.

Kosten.
De kosten van Ceelname bedrage n f .20,*
l-lierbii kornen de kosten van het stuk rnergeldat je
nodig hebt.
MergeN kast f" 50{i,- tol f . 700,* per m3.
Wat voarbeeÍden:
- Éen $tuk van 50 x S0 x 30cm kost f. 20,- tot f"

30,-.

- e6n stuk van 30 x 30 x 30cm kost

18,*.

/. tg,-

tot

/.

- een stuk van 50 x 50 x 10crn kost f. pS,- tot
f.
35,**,
Je kunt dus zelf uitrekonen wa! voor jouw ontwerp de
mergel[<osten zijn"

nnaken.

We weten dan hae

Gtr#rlf

het stuk mergel moet
zijn. dat iedereen nodiq heeft sn ;:orgeft dat het de
volgende zaterdag aa*wezig is.
Zaterdag 5 mei a.s"
Varr ÍS"0íl - í4.A8 rur. *ns ontwe4: resliseren.
Als we niet kfacr zijn, maken we wst verdere
af*praken.

Vul de bon in op pagina o
Wlje mee doen, vuldan de bon in op paginaG en
zorg, vsor eind Íebruari, dal hij bii de sekretaris piel
Paes kornt.
We rnoeten minstens ïS deelnerners hebben.
Eegin maart knijgen de deelnemers verdere
berichten.

lngevalge bepalir*gen van het regternent wordt een
bertuurslid gekoaen voor een periode van vier jaar"
Àchtereenvolgens kan dit bestuursïid hoogstens
eenrnaal herkozen worden veor een tijdsduur van
andermaal vier jaar.

ËxpressieEnoep'de Ruif'-ËËslop

Oe hestuurlijke periode van onze v[ce-voorzitter
en frestuurstid .,!an Lancee uit €rop. Hij is aftredend.

Ondergetekende

On:e ponningmeester en bostuurslid José Vrijnran
heeft te kennen gegeven, dat orn redenen vsn
persoonliik welzijn, het vocr haar niet rneer mogeliik
is om nog langer bestuurslid te blijven.
Bestuurslid Fifi Notten hseft ons rnedegedeetd dat
v&nl/\Íege onvoorzien drurkke werkzaamheden het
vocr haar onrnogetiik is cm nog tanger bestuurslid
te bliivsn.

RuimtÊlijk werken in rnergel, de zaterdagen
Ê8 april en 5 mE[ 19$0.

Naam:

Adres

:

Woonpfaats

:

telefoonnr.:
wii deelnorften aan de rnergelkapweekanden.
Aantel porsorlsn ..., .,

Elslou, januari1990"
tndien u zich kandidaat wilt stelten of iemand anders
zou willen voordragen, rnoêt deze kandidaatstel!Íng,
voorzien van een bereidverklarlrrg en voorzien vàn
tenrninste 5 handtekeningen van andere clubleden,
24 uur voor de aaftvang van de algernene ledenvergadering in het bezit ziin van de secretaris
van het bestuur.

Adriaanse

Kitty

Akker u.d.
Antwerpen

Cor
José

Arfrnan-TiÍmans
Bastiaens

Zus
Frans

Bastiaens
Bikero v.
Bongers
Boogerd v.d"

Eoagard v.d.-Ven

v.d.

Boumans
Braam
Bruyn de
Caluwe de-HElrnan
Oaus

l-lólèns
Meike
SteeÍ
Frans
Taos

Pièrre
Mieke

Josefie
Janins
Wim

handtekenin6:

Sscretariaatsadras:

Brcderodestraat
6181 BE ËlsÍco"

1Ê,

*uds

.lcs

Quifs

Marianne

Drieseen
Duysters

Jessie

8uy;itern

Mia

Erens

Fons
Mariarn

Frecieríx
Glcussnar

Antoinettr

f{ilde

Grcnd-Gt:f{in
Grootjans

Ánciree

f-{arnbeukeus

L,:ek

,Anrrie

Fiarners

ilenk

Harten van der
l{endrix

Job
Annle
Harrie

[-{ermans

H0[tackers
l"{sutackers
Hovons
J*t:,obs-Diks
Janssen
Je

nnissen

Annenriek
I'larry
hdaricn

Lsnip
Marcetla
Ágnes

Jsnnissen

[-eÍ

Jonk
Keesnregkers

Cecile
[-ucipnn*

Keulels

Jan

Kleijntiens"Fluiidts

Ange[lne

Lambrix
Lancee

Josó
Jan

Meijerink

Joke

Mcl*nen

Marc*[

Mulkens
Nii:;ten
Noy
Nstten

Fass

$andra
Albert
Jos
Fifi
Fiet

Petsrs

ED

Pijprers

Huub

Pijpers
Ree de

wiÍt
Anja

ftijcken

Audrey

$chreurs
Stauder
$tegen

ïVim
Ad
Annie
Ruud

Stegen
Stijn v.

ïheunissen-Floen
Tijssen

ïonr*ssen
Vaassen

Vijverbcrg
Vriiman
Wolf
Wolters
Zanden v. d,

f*lath.

Anny
Jasé
Piet
Ans
Curine

Josá
Koetje
fu{ariarr

$rae

