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Alweer een iaar voorbij.

expresstegroep, elsloo
I
Ítei 19i A

Een verzuchling die iedereen weleens slaaktVoor "de BuiÍ" was 199O een belangrijk jaar, We vierden
het twintig jarig bestaan van een springlevende
vereniging, die nu al een en twintig jaar is. Voor ie het
weet is hel viifentwintig iaar!
Nog belangrijker was hel belrekken van nieuwe ateliers.
s/aarmee het voorlbestaan van .de Ruiï" weeT voor
jaren verzekerd is. Want wat kun je zonder

OpgerL-h

werkruim ten ?

27

Als het licht uitvalt staat alles al stopl Dank zij subsidies
van Gemeente, AnjerÍonds en eigen gekweekle
reserves, konden we de ateliers veÍder aankleden:
tafels, kastên, rekken, oven, spuitcabine enz.
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Moge,/4kheden
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Potten bakken en Keramiek
. Textiele werkvorm en
. S childeren
. Tekenen en Graf iek
. Boetseren en beeldh ouwen
. Anatomie.
L
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Het lidmaatschap van de vêreniging dient
schriÍlelijk le worden aangemeld en schriÍtelijk
te worden opgezegd.
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Frans Basliaens: voorzitier
Sanderboutiaan 51. 6171 BB Stein

Piel Paes secretaris
Bíederodestraat 12.6i8i BE Ëlsloo
Jose Tijssen. penningmeesteí
Groot Genhoutstraat 173. 6181 NS Beek
Joke Meijerrnk vice-voorzitter.bestuurslid
Jos Curls bestuurslid
Annemiek Houlackers bestuurslid
Mat van Stijn: bestuurslid

ConÍr/bu//e
25,- per jaar
Í1. 95,- per jaar. tweede gezinslid
ll 60..oer jaar tweede cursus
Í1.1

Bankre/a

// e

Fabo..

eek
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lnv Penningmeesler
Expressiegroep'De BuiÍ'te E lsloo
11.41 80.121

(gironr. bank: 103 80 20).
Penodtek.

FUItrVOEF ve.schijnt ca 3 keer per laar
E

lsloo. Íebruari 1991

De financiële middelen zijn voor elke vereniging van
levensbelang. Om onze vereniging Íinancieel gezond te
houden ontkomen we niel aan êên
cont'ibutieverhoging. Jammer, jammer. jammerl Deze
verhoging zal ongeveer twee gulden per maand
bedragen.
Meer inÍormatie vinden jullie elders in deze Ruifvoer.
Onze vereniging teh nu zo n zeventig leden Besl wel
veel (maar niet teveel).
Er zijn nu tveê bestuursleden aangewezen, om
evenluele wensen problemen e.d. van leden en
menloren, op le vangen. Zj onderhouden kontakten
met mentoren en leden. Voor de groepen die 'beneden"
weÍken is dat Annemiek Houtackers en voor .boven".
Joke Meyerink
Door te kiezen voor een indelinq per verdieping. kan het
gebruik van een ruimte dos meerdere groepen. beter
op elkaar worden aígestemd. Hoe Annemiek en Joke
dit denken vorm le geven is te lezen in deze Ruifvoer
Om de contacten tussen onze leden, ook buiten de
eigen groep, te verstevigen. wordt er de laatste tijd veel
aandacht besïeed aan gezamenlijke bijeenkomsten.
Zoals de openingsavond, nieuwjaarsbileenkomst, kijken
naar kunst, iaarvergadering en wat er zoal meer
georganiseerd wordt. Hierbil wordt het nuttige met het
aangename verenigd. Er is dan tiid genoeg om met
elkaar te praten met een kopie koffie oÍ een ander
drankje.
Bij de jaarvergadering zijn jullie partners ook van harte
welkom. Kom ook eens kilken Het is interessant en
gezellig
I

Zo dat was het dan Wel erg serieus, maa- dat moet
soms wel. Kommentaar hierop is altijd welkom.
Toch nog biina iets vergelen. De keramiekgroep heeÍt in
1990 een geslaagde tentoonstelling qehouden. Dit iaar
is de beeldhouw/boetseergroep aan de beurt. We
nemen nog konlakt met jullie op

Frans Bastiaens

Uitnodiging
29 januari 1991

Àgenda
1 ) Opening door de voorzitter

Geacht RuiÍlid,
irlede namens de voorzitter nodig ik u en
uw partner hierbij uit. tot het bijwonen van
de laarlijkse algemene ledenvergaderin g,
welke dit jaar gehouden zal worden op
woensdag 6 maart 1991 in zaal 'de dikke
Stein'. Ju lia n astraat 3. Elsloo.
Aanvang 20.00 u ur.
Mel vriendelijke groeten,
Piet Paes, secretaris.

2 )[4ededelingen
3 )Verslag algemene ledenvergadering van 16

Íebruari 1990
4.) Verslag van hel secrelariaal over 1990
5 )Verslag kasconlTole-co m m isste en
veTkrezrng kascontr ole com mtsste

6.) Exploitatie overzichr j 990
Balans per 31 december 1990
7 ) Begroting I 991

I

) Geplande aktiviteiten 1990 / 1991

9.) Rondvraag en sluiting

1

. Opening.

Met een woord van welkom opent dê voorzitter Frans
Bastiaens de vergadering. Hil herinnert eraan dat de
vereniging over een aantal maanden ZO jaar zal
beslaan.
Aanwezig van het bestuur:
Frans Bastiaens, Jan Lancee, José Vrijman, José
Tijssen en Piet Paes, (1 bestuursvakature).
Afwezig met kennisgeving: Jos Curfs
Aanwezig ziln de leden van de
Groep scfu/deren,
Groep bee/dhouwen.

Jan Lan cee,
José Vrijman,
Fons Erens,
Jessie Driessen
Frans Bastiaens

Albert Nijsten
Buud Stegen
Huub Pijpers
Jan Keulers
Corine Vijverbero

Groep fe.r e/e !1/erkytymen, 6roep Keranbk.
Mia Duijsters
José Tijssen
Koolje Lancee
,loke Meiierink
Annie Stegen
FiÍi Notten
Annie Grootjans
i.4at'.,an Stiin

llelene Bastiaens

Groep Tekenen ío!/erdag/, Groep Tekenen /Èaítek,
Lenie Jaccbs
Piel Paes
Lucienne Keesrnekers
José Antwerpen
FTans van de Boogard
Harrie H ermans
Tcos van de Boogard
Ccr van de Akker
Atwêzig met kennisgeving
Jos en Marianne CurÍs. Loek Hambeukers. SteeÍ
Bongers Angeline Kleijntjens Annemiek Hcutackers,
Antoinetle Duijsters, Mieke Braam. Job van der Harten
en Sanáa Mulken s.

2. lJededelingen
- Na afioop vari de vergadering zal een consumptieboir
ad íl 1.35 peí persoon worden uitgeíeikt.
. De voorzitler vraagt de leden om per discipline
leesbaar te tekenen
3- Verslag algemene ledenvergadering van
24 Íebruari 1 989
Het verslag is gepubliceerd in RutÍvoer, januari 199C
!-1et verslag woi'Ct goedgekeurd

4- Verslag secretariaat 1 989
Verslag secreiariaat over het verenig ngsjaar j 989.

Eveneens gepubllceerd in RuiÍ,roer
januari 1990,
'.,an
gaí geen reden tot het maken van opmerkingen.

dondrdagmorgen b v. heeft zich een groepje beeld
houwers gevormd, die regelmatig bij elkaar komen.

5. Verslag k asconf olecommissie
. Annemiek Houtackeís is ziek, Cécile Jonk is aÍwezig,

9, Bestuursvakatures.
. Fifi Notten bedankt voor het proberen, ze is een
lijd bestuurslid geweest
. Jose Vrijman onze penningmeester was als de

kascontrole heeft echter wel plaatsgevonden
De penningmeesler is gedéchargeerd
. Benoerning n reuwe kascomm,ssie.
Frans van de Boogard en Huub Pijpers.

6ll

Exploitatie-balan s$egrotin g

Behoudens enige dÍuk-zetÍoutjes, heeÍt zelfs Fons
Erens dit keer geen wagen. Hij vindt het peÍÍect.

8. Geplande aktiviteiten

'

F]eizen. maar dan wel dichter in de buurt, met eigen
auto. een vorm van pooling
'Kijken naar Kunst zal wat meer wo'den aanoekleed
ïe denken is aan een Nieuwjaarsbileen komstl het
Einde van het selzoen

.

Na aÍioop van de sludiebrjeenkomsten, werken met
mergel. Dree u d Zander zal e.e a. begeleiden; hij heeft
in deze branche gewerkt Voor het mergelweekend,
gepland 5i 6 mei 1990 zijn een tiental aanmeldingen
ontvangen
. OÍ er verder iels gaat gebeuren na de
stu diebajeerr komsten door de groep keramiek ?
Wel is er gepraal doar de teken en schildergroepmentoTen Audrey Fijcken en Loek Hambeukers over
een schllderweekend.
. De geplande keramieklentoon stelling zal plaatsvindên
ergens in de maanden oklober/november/december
van hei nieuwe seizoen
. De nieuwe behu,.',ng schiedt goed op
V/anneer de verhuizing píecies gaat plaalsvinden weten
we niet Er ts niets bekend over wal eÍ gaat gebeuren
bij de opening Een gezamenlijke maniÍestatie van de
10 verenigingen. medewerking van de leden. ???
ln het nieuwe gebouw zullen een dietal lokalen
beschikbaar zijn voor De BuiÍ
ledere discipline zal over een eigen lokaal kunnen
besc

.

h

ikk

en

Íinanciele deskundige zeer goed op de hoogle van het
reilen en zeilen binnen dit metier. Heel harteliik dank
voor al het werk wat je voor de vereniging hebt gedaan
. Jan Lancee, vice-voorzitter en vendu-meester bij
uitslek samen met José Tijssen, graag herinneren wij
ons je optreden. Maar op dat gebied ben ie n09 niet
verloren voor De Fluif. Bedankt voor alles wal je voor
De Ruif hebt gedaan.
De voorzitter overhandigt aan José en Jan 2 linosneden, gebaseerd op het renlmeestershuis - thema
voor alle werkvormen, de kunstenaar Ruud Stegen.
. Het was een hele opgave om 3leden bereidt te vindên
om toe te tedên tol het bestuur. Toch ziin er altijd
mensen die vinden, zoals iemand ooit uitdrukte: het
bestuurs,verk moet loch gebeuren.
Uileindeliik zijn wij er in geslaagd en was het gelel op
de reaklies, een hartverwarmende bezigheid.
. Omdal er vanuit dê vereniging niemand zich spontaan
aanmelde stellen wij u de die volEende kandidaten
vooT:

Mat van Stijn, Joke Meijerink en ( ingaande september
oÍ eerder) Annemiek Houtackers
De vergadring gaat met de voorgestelde kandidaten
akkoord.

10. Rondwaag.
Ma. z/iii de mvesltr/ngen geptand ?
Ja. subsidies zijn aangewaagd bii de gemeente en het
Anjeríonds.
Een opzet voor wat benodigd is, is gemaakt tot een
bedrag van ca. Í1. 23.000,=.
Enige zaken moelen we zelf betalen, e.e.a. aÍhankelijk
van de beschikbare middelen.
Gespaard is er tot ca. Í1. 20.000 =.
De voorzitter sluil de vergadering

ln verband nret het 2o-jarig bestaan van De Fuif zal
een reunie worden georganiseerd. Dit moet nog woÍden
uilgeweík1
. Er bestaal een mogelijkheid om gebruik te maken van
de ateliers buiten de normale studiebijeenko mslen. Op

Elsloo, januari 1 991,
de secretaris, Piet Paes.

Vergaderingen

De besluursvergaderingen vonden plaals opj

-

De algenrene ledenvergadering was op i6 februari
1990 in CaÍé Juliana (Íam Eussen) te Elsloo.
' Het bestuur van de vereniging is in 1990 tien keeÍ bij

elkaar gekom en

korte

De vergadering gaat over 1ol het spel "REN JE BOï"

18 januari 1990, onderwerpen o.a.,
evaluatie 1e deel seizoen door de kontaktpersoon
de jaarvergadering van 16 02.1990, de iaarstukken.
bestuursvakalures, mergelkappen, Buifvoer

-

-

nieuwe huisvesling

- 20 iarig bestaan

-

het nieuwe seizoen

I

maart 1990, aan de orde o.a
verdelinq bestuursfun kties
he! nieuwe gebouw, aanschaflingen, inrichting en
opening
subsidies
reunie t.g.v. hêt iubileum
mergelkappen

-

-

-

,

26 april 1990, op de agenda o a

- hel nieuwe gebouw

- het nieuwe seizoen, opening

geboulrr, jubileum.

reunie

-

publicaties nredia

- de mentoíen
22 mei 1990, punten van bespreking o.a.,
- nieuw gebouw
- planning nieuw seizoen

-

reunie

2 iuli 1990. 1e bespreken o.a

-

-

De bestuurssamenstellin g,
seizoen 1990 11991
Frans Bastiaens
- voorziller
Piel Paes
- secretaris
José Tijssen
- penningmeester
Joke lVeijerink
Jos Curfs
Annemiek H outackers
Mat van Slijn

vi

ce-voorzitter/bestuurslid

- bestuurslid
- beíuurslid
- be$uurslid

Het mentorenteam
- lekenen en analomie

Ruud Stegen
Drée v/d Zanden
Annemiek Jongen
Marion Hovens

- boetseren/beeldhouwen
- tekenen/qaÍiek
- textielê werkvormen

-

Wirn Caus
Lilian e Nijsten

;

nieuw gebou\ry
nieuw seizoen

-

keramiek/pottenbakken
schilderen

Afscheid werd gênomen van de menloren
Aud'ey Rilcken en Loek Hambeukers.

reunie

kriteíia m.b.t. discipline
mentor

-

gordijnrails. opbeÍgkaí voor tekenpapier, gordilnen
geluiddemping in lokaal, telefoon, stoÍzuiger,
'-,oor
poetsen, regels van het huis
aíspraken voor 2 januari (nieuwjaar)
tentoonstelling keramiek / tennonstelling boetserenb eeld h ouwen
de kontaktpeÍsonen

/ kontaktpersoon

De Kascommissie

30 juli 1990. te vergaderen oveT o.a.,
- nieuw gebouw
- opening seizoen, RuiÍvoer, mÊntoren. media.
onkostenvergoedin g menloren
- reunie

De commissie-leden voor he't iaar 1990 / 1991 zijn:
- Frans van de Boogard en Huub Pijpers.
De aftredende leden waren.
Cécile Jonk en Annemiek Houtackers.

De leden
0 seplember 1990. geagendeerd o.a
- nieuw onderkomen
- opening seizoen
- reunie, uitnodiging oudleden, bericht medla
1

.

- gedagsregels

-

RuiÍvoer

22 oktober 1990, met als onderwerp o.a.
- huurkontrakt
- inrichting gebouw

-

-

reunie
keramiektentoonstelling
verwachtingen FuiÍ/mentoí
gedragsregels
RuiÍvoer

-

-

lvJentor,tuiÍ

gebouw, de inrichting en de regels van het huis
de kontaklpersoon, BuiÍ/mentor - Mentor/Buif
BuiÍ\,oer, de inhoud, de crganisatie

18 december 1990. in konkrelo o.a..
hel gebouw, verlichting, ovens en aÍscheiding ovens.
spuitinrichting, rekken beschermen, sleutels.,/erzinL
bakken, kleikislen, bewegwijzering, lalouzieén,

-

Gebouw en inventaris
het onderhoud van de inventaris en het verzorgen van
kleine reparaties. Lei jennissen

Akliyite/En /h /99O

,

20 novêmber 1990, inhoudelijk o a.,

-

Het totaal aantal leden bedraagl 70.

januari
Íebruari
1b íebiuari
7 rrtaari
4 april
5/6 mei
27 rnet
3
7

26

- Kijken naar Kunsl
- Kijken naar Kunst
Leden vergadeÍ in g

Kijken naar Kunst
- Kijken naar Kunst, afsluiting seizoen
- Weekend mergelkappen
20-iarig bestaan van De FluiÍ

september

Openin g seizoen

oktober - Kijken naar Kunst
3 november Reunie t.g.v. het 20 jarig bestaan
31
25

november - Keramiektentoonstellin g in
Galerie Artique te Beek

RuiÍvoer
Het periodiek RuiÍvoer verscheen in januari, seplember.
en decem ber

!nLoms!en

Uitgaven

Contr butie
60 lede! xf 125,Í 7500.00
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Liquide middelen
Kasgeld
Rabobank l1 .41 .80.121
Saldo - e xp lo itatiere ken ing

Í
í

280,58
10.188,77
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Werkkapitaal
Middelen op termiin
R abospaarrekenin g
Saldotoename
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tv.JJJ,ao

ÍT 11 656.10
CÊC
)

Í
Spaargelden
lnventaris

10 ee9,88

'Í

Nog te ontvangen
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Contributies
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Rente 4e kwartaal 1 990
AÍ: kosten automatische overboeking 4e kw '90

í

477,26

21 11815

133,42
-120,80
12,62
53,50
166,12

Klei op voonaad, 70 pakken

Í

Totaal

Í

í
í

1 66,1 2
Êtrn nrr

696,49 Í

45.545,64

1750,00

23

---:Nog te betalen
Loonbelasting + premies
H uisvestingsk osten St, Gillisschool

(1l2xJ 8288,00)

Vooruit betaalde contributie
Agemene reserve
Vermogen
Voordelig saldo
Kassaldo 1 kcn. )
Totaal

Í

3 000,00

Í

4.1

Í

7 140,00

40,00

+ 7 1AA AO

Í
f

1 000.00
8 250,00

Í
Í

1 8s8,24
280,58

Í12 267,67

'Í23

í
f

ao Á^E et

696.49 J 45.545.64

begroÍing
/990

Conrributie
Verkoop m aterialen
Subsidie gerneente, waarbij AnlerÍonds
Bijdragen leden

í

6 700,800,4.400,750,-

/nkomsÍen

UtÍga uen

/990

í990

J
J

o

rn -

26 700,a7n _

D antn
H

()lnnJ.4wv,

190,-

uisvestin gskcsten, gas, water, aÍschr.

3.100,6.000,-

Inrichting ateliers (* zie speciÍicatie)
Zo-jarig bestaansfeest 'De RuiÍ'
Tentoonstellingskosten + mergelkappen (week-end)
Vergaderkosten
(aaralariaa+

D,,i+,/^^,
Huishcu din g, koffie, poetsen, etc.
tr^ trta

160,í 1a7 -1n^

-

onnn
E'7 E

ERN -

600,300,400,700,400,7 50,-

tEn aatr,

À

Exploitatie-cversch ct (opgenomen in balans)
Totaal

Í

:
* lnrichtlngskcsten ateliss

Tolaal

Í I Onn 8.400,I E:nn

_

400,220,280,-

Í

127OO,-

_

1.300,300,onn -

400,-

Oven + spuitkabine
Opbergrekken vcor schildersezels
lnstallati ekosten oven
Hang- en sluitwerk + sleutels
Verhuiskcsten en openingsavond

_

37.800,-

^^

_

Í37800-

Kijken naar Kunst
en

eind
studieselzoen
op l0 April

We maken er
weer wal van
met "Bembrandt
de tekenaar"
en

een videofilm over
het rakubakken
van onze
keramiekgroep.

We hadden een keuze uil drie Íilms voor de
biieenkomst -kiiken naar Kunst'- Toen we de film
'Rembrandt de tekenaa" zagen wistên we het: dal
moslen we laten zien !

Wat is zo grandioos aan Bembnandl? waag je je sorns
weleens aÍ.
Als je het lekenwerk ziet dan denk ie: het tekenwerk is
mooier, boeiender, begiipelijker dan het schilderwerk
Het tekenwerk wordt ook in relatie gebracht met ziin
schilderijen.
De videofilm is gemaakt ter gelegenheid van een
exposilie van Rembrandts tekeningen in het jubilerende
Bijksmuseum. Een must voor iedereen!
De Íilm duun ongeveer een uur, daarna praten we nog
even na en gebruiken een drankje
Zoals iullie misschien welen is er altiid, meestal in het
voorjaar, rakubakken bij Jose llissen thuis.
Bakubakken is een speciale,spectaculaire manier van
glazuurbakken van keramiek.
Twee jaar geleden heef't Jos Curfs een videoÍilm
gemaakl van deze happening. We laten hem zien
Bij deze bent u dus geinÍormeeíd en uitgenodigd.

Buud Slegen
Frans Bastiaens

{Ierken naar rnodel
rnet klei, ziidepapier en
potlood

we in de derde fase onderling gebruiken als uitgangspunt. Boelseerwerk voor lekening of collage, tekening
voor boetseerwerk. Werkvorm naar eigen keuze

ln ons aktivileilenplan zijn die avonden gereserveerd
voor hel werken naar model voor alle werkvormen.
Met Dree van der Zanden onze mentor boetseren en
beeldhouwen, zijn we tot de volgende ideeên gekomen.
. We kiezen voor drie werkvormen. boelseren, textiel en
tekenen We gebruiken als materiaal klei. zijdepapier,
contépollood en slaaÍies.
' Het is de bedoelinq dat de deelnemers wisselend
deze werkvormen beoeÍenen. Een tekenaar kan bv_
geinspireerd worden door vorm en strukluur van een
beeldhouwweík en omgekeerd Hetzelfde geldt voor
texíel in relatie tot de andere werkvc.rmen
. Het wordl een onlmoeting en uitwisseling van de
eigen werkvorm met de andere werkvormen mel daarbij
als centraal gegeven de menselijke figuur' Overigens

De drie avonden zijn gepland op){en 24 April en
Mei. We werken van 2O.OO uur lot 22.30 uur.
De koslen beóagen Í25,- voor de drie avonden
exklusieÍ hel materiaal.
Achterin deze BuiÍvoer vinden jullle een inschrijfÍormulier. Lever dit in bij een van de besluursleden voor
halÍ Maart
De deelnemers ki'gen tijdig een gedetaillerd
programma met tevens aÍspraken over aanschaf van
materialen

gekleed figuur
Hel worden die avonden van aktie varialie.
experiment en ontdekkingen De nadruk ligt niet op het
eindresultaat maar op hel werkproces: we mogen
Íouten maken en er zullen zeker toevalsteffeÍs zijn.
' Deskund'ge bcAeleidrrrg ddnwezig

Er zijn dan al heel !ryat werkíukken ontstaan. Die gaan

Aan het einde van dê ckie avonden slallen we de
gemaakte werken uit en bespreken wat we hebben
meegemaakt.
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Het programma zal de volgende fasen bevatten:
ledereen begint in de eeíste Íase bij zijn eiqen
werkvorm met opwarm oeÍeningen: vormen knijpen in
klei. collages van zijdepapier, vlotte schetjes
Gezamenlijk kunnen we dan kijken wat er gemaakt is,
waarna we doorschuiven naar de volgende werkvoím
ln de tweede Íase gaan we wat langer werken aan
allemaal dezelÍde opdacht, b.v model horizontaal oÍ
verlikaal

toen we woensdagavond 30 januari
wilden weggaan. Drie jassen gestolen
en een auto. Meestal, als le het in de
kant leest, is het bij een ander. Maar
nu bii ons. Geschrokken, machteloos,
woedend. We zijn nu gewaarschuwd_
Spijtig voor Josette en Marianne
Y

De

"funktie"
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Laten we het maar eenvoudig houden!
We stellen ons voor aí en toe eens bij de
divêrsê aktiviteieïen binnen te vallen, om zo
iedereen te leren kennen en daardoor het
:spuien" van wensen, lofuitingen, oÍ grieven
gemakkeliik te maken.
We rekenen erop dat ook de mentoren niet
zullen schromen de zaak van hun kant te

Wii, Annemiek en Joke, gaan vervolgens aan
het werk, eventueel in samênspraak mel de
andere bêstuursleden. om het alle partijen
zoveel mogelijk naar de zin te maken.
Natuurlijk zijn we daarnaast altijd têleÍcnisch
beschikbaar!

Met de bus op stap nqp-r INSEL HOMBROICH
- het museum waar kuÉt mag vergaan.
Museum lnsel Hombroich is een buitenbeentje, geen catalogie, klimaatbeheersing of
kogelvrijglas, maar rechtstreeks contact met
kunst en natuur.
Het is het enige museu m waar geen suppoosten oÍ bewakers zijn. OÍ bordjes die
vertellen waar je naar kijkt_ Het is het enige
museum waar de bladeren onder de
kunstwerken dwarrelen, waar de schilderijen
en pavilloens langzaam mogen vergaan en
waarbij je entreegeld een 'Bauernmahlzeit' is
begrepen I

WIE GAAT ER MEE?
Zondag2S April 1991
Verfek vanaf "de RuiÍ" om 10.00 uur
Thuiskomst om ongevêer.17.00 uur
Bij voldoende deelname gaan we per bus;
vervoerskosten ongeveer Í1 6.- p.p.
Bij minder deelname gaat de excursie ten alle
tilden door per auto. De autokosten worden
dan hooÍdelijk omgeslagen.
Entee museum inclusieÍ'bauernmahlzeit'
20 DM. p.p. volwassenen
Kinderen tot 1 2 iaar enrJee wll
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Moet dat nou, die contobutieverhoging? ln ten geleide heb ik al aangegeven
dat een vereniging ook financieel gezond moet ziln. Dat is'de Ruif" nog
steeds en moet dat ook blijven.

.

Er ztjn oorzaken die ons inkomsten

- uilgavenpatroon drastisch veranderd hebben.

Op de eer-ste plaats maelen we Í3000,- meer uitgeven als gevolg van de belasting verandering "Oort'.
Op de hveede Plaats de hoogte van de subsidie van de gemeente in relatie met de h uisvestin gskosten
die we aan de gemeente moeten betalen. Samengevat koml dit tweede punt êrop neer dat we f3000,minder te besteden hebben. Kortom, we hebben meer uilgaven dan inkomsten.
Nu zijn rve gelukkig niet armlaíig. Er is een behoorlijke Íinanciele reseíve. Hieruil belalen we dit jaar nog
het nodige'roor de inrichling van ons gebouw en de tekorten van vong laar
BliiÍt nog voldoende reserve cver !ryaar we besl wat op mogen interen maar ook weer niet teveel.
Bij de voorgestelde kontribulieverhoging blijven er tekorten.
Dezen kunnen !Á?e, voor zoveÍ is le overzien, uit onze reserves aanvullen.
Per 1 Oklobe. 1991 gaat Ce contributie f1 50,- bedagen.
Het tweede en daarop',/olgend lid uit een sa menlevingsvorm betalen f115,- per jaar.
Voor het volgen van de studiebijeen komsten van een tlveede werkvorm belaalt men J 75,- exta
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inschrijfiormulier voor deelname
aan de trip naar INSEL HOMBROICH

Aantal personen
Eventueel beschikbaar om te rijden

lnschrijfformulier opsturen naar Piet Paes, Brederodenstaat 12,61
voor 15 Maart
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BE EIsloo,

Inschrij fformuIier voor "'lf,terken naar Model"
Ondergetekende:
R

oepn aa m/n aa m

Straat
Plaats
neemt dêel aan de drie avonden 'Werkën naar Model"
De kosten ad f 25.- worden:
O overgemaakt op banknummer 11 .41 .80.1 21 van "de RuiÍ" onder- vermelding
van "werken naar model"_ Het gironummer van de Rabobank in Beek is 1039C2C.
O kontant betaald bil het begin van de avonden.
( s.v.p. aankruisen waar je voor kiest.)
H
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:

lnleveren voor halÍ lvlaart 1991 bij een van de bestuui-sleden
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