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Opge cht:
27 mei 197 0
Ateliers:
J ohan Riviusstraat te Elsloo.
Tel: 046-370 339
Mogelíjkheden
. Pottenbakken en Keramiek
. Textiele werkvormen
. Schilderen
. Tekenen ên GraÍiek
' Boetserên en beeldhouwên
. Anatomie.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging dient
schrifrelijk te worden aangemeld en schriftetijk
te wordên oÍlgezegd.
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rssa m en st e I I i n g :

Frans Bastiaens. voorziïer:
Sanderboutlaan 51 , 6171 BB Stein

AndÍee Grond - GofÍin, secretaÍis
Rijksweg noord 122,6162 AN Geleen
José Tilssen, penningmeêsler
Groot Genhoulstraat 173,6191 NS Beek
Joke l\leijerink, vice-voorzittêÍ,bestuurslid
Albert Nijsten. bestuurslid
Annemiek HoutackeÍs, bestuurslid
Mat van Stijn, bestuurslid.

Cont butie:
í .175,- per )aa(
í.135,- peí jaar, tweede gezinslid
f .100,- perjaar. lweede werkvorm.
Bankíelatíe:
Rabo.. Beek
nr. 11.41.80.121 tnv. Penningmeester
Expressiegroep 'Dê RuiÍ' te Elsloo
(gironr. bank: 103 80 20).
Períodiek:

RUIFVOEF verschijnt ca. 3 keer per iaar.
E

'De RuiÍ'is altijd vroeg in het nieuwe jaar mel zijn
jaarvêrslag en jaarveÍgadêring. Hel is een drukke ljjd
vooÍ het bestuur. Alles van het voorbijê jaar en de
verwachtingen van het nieuwe jaar moelen gêreed
gêmaakt worden voor publicatie in het'RuívoeÍ'. Dat
Ruifuoer' is de basisstuk voor de jaarvergadering
Een hooglepunt in 1992 was zeker de tentoonstelling
van beelclhouw- en boetseerwerk êen mooie
têftoonstelling, een zeer geslaagde opening en
behoorlijke publieke belangstelling. JammeÍleidde dil
niet lol meer (noodzakelijke) belangstelling voor deze
werkvoÍm. L4ogelijk dienen volgende tentoonstellingen
oveÍvloedig begeleid te worden met Íoldermaleriaal
over onze vereniging.
Meer dan jammer was hel dat we moesten stoppen
met 'Textiele Wêrkvormen . Na jaren van wisselende
belangstelling waren er slechts vier inschrijvingen v(,or
het seizoen '92-'93.
He1 moet toch lukken om de belangstelling voor bêide
werkvormen op le krikken zodat voor het seizoen
'93-'94 weer volle bak wordt.
À,4otlo:

"Leden werven leden !"

Overigens is de belangstelling voor'De RuiÍ'
zêventig leden nog steeds groot.

me1

De laatse iaíen hadden wê door veranderde
omslandigheden problemen mel dê financieên.
de geÍromen maatregelen in 1992 hebben tot resu[aa
geleid. De inkomsten waÍen groter dan dê uitgaven en
onze vermogenspositie werd zelÍs een paaÍ hondeÍd
g ulden beter.
De verkoop bii opbod van werkstukken van leden n:l
de laalste jaarvergadering leverde maar liefst / 11 00,op, een belangrijke biidrage aan het gunstige resultaat

van 1992.
De begrotiong 1993 geett ook geen aanleiding om
ongeriusl te zijn over de dinancteén

Het nieuwe jaar zijn \,,/e goed begonnen mel de
nieuwjaarsreceptie en Kijkên naar Kunst'. Hel was
gezellig druk. Het betoog van Ruud Lammerink over
modêrne kunst was boeiend.

lsloo, februari 1993
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Genoeg redenen dus om tevreden te zijn over 1992
en met veel verlrouwen het nieuwe jaar in te gaan.
Overigens is dit het laatsle door mij geschreven "ten
geleide". Om persoonliikê redenên treed ik uit het
bestuur. De viif jaren die ik als bestuuÍslid
meemaakte, was een tiid van veranderingen voor 'De
Ruif' en daardoor uiterst boeiend.
lk hoop nog jaren lang lid le kunnen blijven van 'De
RuiÍ'.
Frans East/aens

Onze voorzrtter Frans Bastiaens stapt, om
persoonlijke redenen, uit het bestuur.
Er is dus een nieuw bestuurslid nodig.
Heb je belangstelling voor een bestuursÍunctie oÍ willen jullie iemand kandidaat
stellen, dan zijn de spelÍegels als volgt:
. 24 uur voor de aanvang van de Algemene
Ledenvergadering moet het bestuur in het
bezit zijn van de kandidaatstelling
. de kandrdaatstellin g moet voorzren zijn van
een bereidverklaring en tenminste 5 handtekeningen bevatten van andere Ruifleden.

Uitnodiging
Beste Ruifeden
Mede namens de voorzitter nodig ik jullie en ook je partner uit, tot het
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering zal dit
jaar gehouden worden op woensdag 17 Íebruari in zaal "De Dikke
Stein", Julianastraat 3 te Elsloo. Aanvang 20.00 uur.
Met vriendelijke groeten,
André G rond, secreÍaris.
Agenda
1. Opening dooÍ de voorzitter.
2. Mededelingen.
3- Verslag algemene ledenvergaderin g
van 12 Íebruari 1992.
4. Verslag van het secretariaat over
1992.
5. Verslag kascontrole-comm issie en
verkiezing kascontrole-commissie.
6. Financiële Stu kken:
. e xploitatie- overzicht 1 992,

. balans per 31 december 1992,
. begroting 1992.

7. Geplande aktiviteiten.
8. Bestu u rsverkiezing.
L Rondvraag en slu iting.
Na afloop gaan we met z'n allen een
leuk spel spelen.

1. Opening
een wooÍC van welkom opent de voorziflêr de
vergadêring. Tot ons alleí genoegen was de opkomst
zeer goed.

l/el

2. Mededelingen
. Afwezig met kennlsgey,ngr Annie Grootians.
Felicie Konhouls, Fifi Notten, Janine de Caluwé.
Piet Paes, Annemiek Houtackers, Jessie Driessen en
Ans Vaassen
. Aanwezig volgens prcsentielijst: Frans Bastiaens,
Joke lvleijerink, José Tijssen, Jos Curfs, Mal van Stiin,
Fons Erens, SteeÍ Bongers, A.Jennink, A.Nijsten, Ruud
Stegen, Jan Keulers, Joke Delbressine, Lenie Jacobs,
Sonja Burer, Harrie Hermans, Cor van dên Akker,
Corine Vijverbêrg, Zus Tilmans, Marlie Wouters-van
Mulken, Lène Basliaêns, Toos v.d. BoogaÍd, Joop
VerblaK, Frans v.d. Boogard, Mia Duijslers, Annie
Stêgen, Lenie van Mulken, PieÍre Timmers, Jan
Lancée, Tinekê Spronkman, Joep Mertens, Ed peters,
Bea Prins, M.L.Janssen, lne v.d.Weijden, A. Grond,
Mieke Braam, M.Curfs.

. Zoals andere jaren worden voor rekening van de Ruif
aan iedere aanwezige 2 consumpliebonnen uilgereikt.
3. Verslag algemene ledenvergadering

gehouden op 6 maart 1991 in café'De Dikke Stein'te
Elsloo.
Geen op' oÍ aanmêrkingen, ondêr dankzegging
goedgekeurd.
4. Verslag van het secretariaat over het verenigings-

Ceen opmerkingen. Goedgekeurd.
5. Verslag kasconlrolecommissie.
De kascontrole werd uitgevoêrd door Huub Pijpers en
Albert Niisten. De boekhouding werd in orde bevonden.
De nieuwe commissie zal wordên venegenwoordigd
dooÍ:Huub Pijpers en Marlie Wouters.

6. De Íinanciële situatie.
Met dank aan de penningmeester werden de cijÍêrs
zoals voorgesteld aangenomen.
Evenals in 1991 wordt er in 1992 een tekort verwacht
van J 3200,=. Dit komt hooÍdzakelijk door de
verhoogde woonlasten en de, door de belasting en
sociale vêrzekeringspremies, verhoogde kosten van de
mentoren.Als het zo door gaat qaan de reserves
opÍaken. Er moêt dus wat gedaan worden.

Suggeslies:

. Kan het lidmaatschap van de F.A.8.K. opgezeqd

worden?

vooMaarde kan
zijn voor subsidie. Dit wordt verdeÍ onderzocht.
. De contributie kan verhoogd worden. Het is redelijk
dat ze meegíoeit met de loonont\rvikkeling en de
inflatie.
. Als de leden de contributie stipt op tijd betalen - in
september en februari - dan ontvangt de verening
meer rente van de bank.
'Degene die het zich kunnen permiteÍen zouden de
hele contributie ineens kunnen betalen in september
of oKober.
. Moelen we nog zoveel afschrijven als we í20.000 aan
Íeserve hebben en we geen belangrijkê investeringen
meer verwachten ?
N,,logelijk niet omdat lidmaatschap een

Nog enkele ideeen uit de zaall
. Maak de koifie duurder en laten we niet vergeten om
voor de kotfie te betalen.
. We kunnen een Íinanciele aclie opzetten, bv.
publiekelijk werk van de leden veÍkopen.

Het bestuur zal al dezè mogelijkheden bestuderen.
7. Bestuursverkiêzingen.
Jos Curfs was I jaar bestuurslid en statutair moet hij
dus aftreden.Hij was dê technische en crealieve man in
het bestuur, hij zal erg gemist worden. Het bestuur
hoopt nu en dan noq een beroep om hem te kunnen
doen. Als dank voor zijn grole inzetkreeg Jos een
prachligê linosnede, gemaak door Fluud Stegen,
cadêau.
Piet Paes was 5 jaar secretaris. Hij moest helaas
ontslag nemen wegens te drukke werkzaamheden. Hij
was de man die alles op de computer heeÍt gezet en die
zich door de berg van fiscale en sociale verzekeringswetten heeft heengeworsteld.
Hij was afwezig en zal dus op een later tijdstip onze
dank en een cadeau in ontvangst moelen nemen.

Als nieuwe bestuursleden werden benoemd:
Andrée Grond, secretaÍis,
Albert Nijsten, bestuurslid.

L

Geplande activiteitên.

. Hel bezoek aan Keulen wordt toegelicht door Mat
v.Stijn. Verzochl wordt zo snel mogelijk in le schÍijven.
. VanaÍ ohober zal Ruud Stegen sessies modeltekenen
organiseren. Dit zal gebeuren op zaterdagochtenden.
Er zal gegtr begeleiding zijn, er wordl alleen gêlegenheid gegeven modelte tekenen. De sessies zijn alleen
toegankelijk voor leden . Kosten J 10,= peÍ maand.
' ln april worden weer 3 avonden 'Ruimtelijk werken"
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. Er biijven veel werken van leden eindeloos in de RuiÍ-

geplancj. Er worcien in groepjes vormen gêmaaK uit
diverse materialen (hout, papieí, ijzer enz.).Deze
voÍmen zijn uitgangspunt vooÍ tekeningen,
schilderstukken, keramiek e.d. Kosten 30,=
. De expositie van de beeldhouwers vindlí plaals in he'l
gemeentehuis van Stein. Opêning 8mei.
Uitnodigingen zullen t.z.t. worden verstuurd.
. Bil de laalsle keer'Kijken naar Kunst'zal beeldhouweÍ
Flamacher uit Beêk iets komen venêllen over zijn

Na dê vergadering werden de meegebrachte
werkstukken bij opbod verkocht. Vejlingmeester Mal
van Stijn heefi er, geholpen door miss José en miss
Joke, heel wat uitgehaald. De opbrengsi was ruim
1100,=. Goed gedaan.

weík.
" Het zou leuk zijn als Ruifledên foto's (liefst zwaruwil)
van hun werk zouden inleveren om het Fuifuoer mee

André Grond.

lokalen stàan Neem ze a u.b. mee naaí huis.

L

Rondvraag en sluiting van de vergaciering

í

De secretaris.

le illustreren.

Leden.

ln 1992 hebben zich

.12

nieuwe teden aangemetd
maar 16 leden hêbben zich afgemeld, soms zeer lol
hun spijt. Zo heeft de vereniging de werkvorm Textiel
m0eten slopzetten omdal het aantal dêelneÍneÍs
onder het magische getal 6 gezakt was: er waren
slechts 4 aanmeldingên. Het was Íinancieel niet meer
lê verantwoorden. Hopelijk komen volgend jaaÍ
nieuwe aanmeldingen want de leden van'Textiele
werkvormen'zijn zeer enthousiast en Marion is een
zeer bezielende mentor.
De vereniging telt op dit momenl 68 leden.
De werkvormen 'schilderen', tekenen en graÍiek' en
'keramiêk'lopen prima. Bij 'beeldhouwen en
boetseren' wordt het aantal deelnemers bedenkelijk
gering. Daar zal wat aan moêten gebeuren!
ln de loop van dit jaaÍ is spontaan een nie[A/ve
ontlvikkeling ontstaan. Diverse leden nemen niet meer
deel aan de studiebijeenkomsten maaí maken gebruik
van de ateliers orn zich samen mel anderen aan hun
creatieve liefhebberij te wijden.

Gebouw en

in

richting.

De inrichting van ons gebouw is nu voltooid, ook de
afwerking. Alleen de teleÍoon is nog in repaÍalie en
aan de bewegwijzering in de gangen wordt geweÍkt.
De verbanddoos heett een vaste plaats gekÍegen:

in de kopjeskast.
Nu moel er nog een goede naam gevonden worden
voor het gebouw. Wie hêefl een goed idee?

Aldiviteiten.
. Op 2 januaÍi, 1 april en 26 en 2g oktober was eÍ

"Kijken naar kunst" Op 2 januari gecombineerd mel
een nieu,ry jaarsreceptie. We hebben dit jaar eenmaal
vooÍ een andere vorm qêkozen nl. een bezoêk aan
hel atelier van een kunslenaar (Gène Eggen). Dit
werd een groot succes. We gaan dit zeker
continueren.
. De jaarvergadeÍingvond plaats op j2 Íebruari. Het

verslag hiervan vinden jullie in dit'Ruifvoer'. Na aÍloop
werden werken van Ruifledenonder leidinq van
veilingmeester [,4at Stijn verkocht. Ook dit werd êen
groot succes. Deze zeer geanimeerde verkoop brachl
1 100 gulden in de kas van onze vereniging.
. Het proiêct 'Ruimlelijk vormen' vond plaals op 5, 12
en 29 april. Er werd gewerkt met hout, papieÍ en ijzer.
De gekste dingen werden er qemaakt en ook heel
mooie. Het waÍen inspirerende bijeenkomsten.
. Werken naar model', op diverse zaterdagen, werd
druk bezocht
. De busÍeis naar Keulen leidde eêrst naar hel
'Keramion'in Frechen en daarna naar hêl
'Ludwigmuseum'in Keulen. Het was een gezellige
dag.
. Het bezoek aan Brussel, gepland op 13 december
ging niet door vanwege een le geringe deelname. De
maand decembeÍ is kenneliik toch niet zo geschikt

voor een uilstap. Mogelijk wodt er nog een andere
uitstap georganiseerd in het voorjaar.
. De werkgroep'Beeldhouwen ên boetseren' heeft op
16 en1 7 mei een tentoonstelling georganiseerd in hel
gemeentehuis van Stein. De opening werd lerecht
heel goed bezocht, zê was goed georganiseerd. De
tentoongestelde werken mochten er zijn.
De best uu rssamenstelling 199'l
- vooízittêr
Frans Bastiaens
- SecrelariS
Andrée Grond
- penningmeester
José lljssen
- vice-voorzitter/besluuÍslid
Joke Meiierink
Annemiek HoutackeÍs - bestuurslid
- bestuurslid
Mat van Stijn
- bestuuÍslid
Alben
llet besluur is in 1992 acht keer bij elkaar geweest.

Niisten
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Het menlorenteam
Annehilde Bruining

-lekenen/grafiek

l\4arion Hovens
Joep l\4ertens

- lexliele werkvormen

Liliane Nijsten
RLrud Stegen
Drée v/d Zanden

- schilderen

keraÍniek/pottenbakken

lekenen en anatomie
boetseren/beeldhoUWen

De kascommissie.
De commissieleden voor het laar 1992 zijnl
Jos CLrrfs en Huub Pijpers

Financiën.
De exploitatiekosten tonen een licht posrtief resultaat
R u

iívoer.

Het periodiek Ruifuoer verscheen in februari,
s eptember en december 1992
De secretaris
Andrée Grond

De Ruif -leden.

lnkomsten

Begroting
1992

Conïributie
Verkoop materialen
Subsidie gemeente
Rente
Activiteiten
Diversen
Totale baten

Uitgaven
Huisvestingskosten
Í\4entoren
Locn belastlng en Sociale verzekeringen
Vergaderkosten. Secretar aat. RLriÍvoer eic.

Huishoudelitke artikelen. koÍ f ie. poetsen
AfschrljVing op inventaris
Ínr chtingskosten en klei
FABK contributie
Diversen
Activiteiten

Iotale kosten

11000.00
1000,00
9.716,00
1.300.00
0,00
0,00

/

23 01 6,00

8 300.00
7 560,00
3 365,00
1 500.00
1.650.00
r 500.00
500,00
1 050.00
790,00
0.00

Í26

215.OO

+/

Werkelijk

/

12.165,00
1 620.50
9 7r 6.00
1 462.44
2 624.04
377.95

/

27

116s.0C

620 s0

000
162.4a
2.624.Ai;
377 95

96s,89 í

4 949 89

{

*2F.: )i.

8 563 00
7 I95 0C
4 264 00
1278.35

474i4
1445.95
497,00
1

í

1-7

) ..^

,

3ó5 i-r iao.) aal

22"

11 .

à'.:
Oa

53 45
:l c0
, 122.5t)

,48.,i.j
1554.40

't 55i 4'^

l,r06904

31 - 12-91

31 - 12 - 92

Liquide middelen
Kasgeld
Rabobank

1

Í.41.80.121

í

f

252,30
2214,25

í

/

19.970,30

/

19.860,51

f

10.412,02
4s0,00

í

f

8. 965,07
200,00

33,258,87

Í

3s.734,72

f

360,10
,áCOO n.4

Middelen op termiin
Rabospaarrekening

1

0491 30898

lnventaris
zie aÍschrijvingslabel
Klei op voorraad

Í

í

Totaal

PositieÍ resultaat 1 992
Geldmiddelen
AÍschrijvingen
Voorraad klei

f

Í
f
Í

Totaal positief

Aanschafdatum
Spiraaloven
KofiiezetappaÍaat
Wêegschaal
OpbeÍgrek
Oven 2401

Spuitcabine + -pislool
Kompressor
Rekke n schildersezels
3 Stalen kasten

Houten wandtaÍêls
B Stalen tafels

Wandrekken

14 - 10.85
20-01 -86

+2.128,80
-1.446,95
-250,00
+431 ,85

Aanschafwaarde

Afschrijvingc

tot 1 992

termiin

afgeschÍ.

493,25
296,34

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
10 jaar
10 jaar
5 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar
5 iaar

Í

Í

04-02-87

481,50

23 - 10 - 89

281 .70

25.09-90
25-09-90
25-09-90
25,09-90
25-09-90
25-09-90
25-09.90
25-09-90

6.400,00
1.750,00
45 0,00
375,00
906,52
300,00
1.000,00
800,00

/'r

3.5 34,31

493,25
296,34

481,50
11 2,60
800,00
21 9,00
11 2,50
93,75
1 | 3,35
75,00
125,00
200,00

í 3 12229
:

Aíschrijving Boekwaatde
1QO)

/

0.00

0,00
0,00
5 6,30
640,00
1 75,00
90,00
75,00
90,65
60,00
100,00
160,00

í

í 1446,95 í

112,80

4.960,00
1.356,00
247 .50

206,25
702,52
165,00
775,00
440,00
8.965.07

lnkomslen:
Contributie
Verkoop materialen
S ubsitie gemeenl e:
Rente

12 000
9 716

-

1d00

Activileiten
Tot

-

1500

1000

.

J 25 616.-

aal

Uitgaven
H

uisvestings kosten

l\,4

e nt

í

ore n

Loonbelasting + premies

B 288,.

7240.
4

000.-

Verg aderkost en, Secretariaai,

Fluifvoer en z.
H uis houdelijke artikelen,
poetsen, koffie etc.
Afschrijvingen op inventar
lnÍichting en aan koop klei
Activiteiten
Diversen
Tolaa

Ze noemen zich zelf "De Poni-stichting voor
hedendaagse kunst" en zijn gehuisvest in een oude

textielÍabriek. Het een heeft nlets mel het andere te
maken maar het is schitterend hoe. zonder de

oorspronkelijke ruimten van de fabriek af te breken,
een kollektie van hedendaagse kunst ls ondergebracht
Vooral de grole ruimte is biizon{Jer De hierin
geplaatste krinstwerken hebben zoveel rulmte dal hel
ene kunstwerk het andere niet verdringt Hei is een
sensatie om je in deze ru mte 1e bevinden mei boven
le hoofd het ritme van de gekionken slalen spanlen en
de emoties die sommige kunst\rverken oproepen.

Aanqrenzend aan deze zaal z iI veel kleine ruimten
met kunstwerken

lets zeer bijzonders dus en v al,t ir de lluun.
ivlogelijk kunnen \ir'e een rondleiding organiseren met
deskundige uilleg
Hoe rae de reis maken per llLrs. ireln of met aulo s
!rordt nog llekeken evenals de dagrndeling. lnformatie
volgt.
lloq een opmprl,r'rq Di-nrr,.d,,rn.s noq qeet aar opên
en moet niet veÍrvard \arorden mel het Textielmuseum

I

1500.,
B

00.-

1450..
1500..
1 000,,

s

7B

í

25.616

-

31 maart

'Kijken naar Kunst"

en aÍsluiting van het
studieseiz0en
Er waÍen voor dezê avond afspraken gemaakt voor
een atelier bezoek van een bêeldhouwer. Deze heeft
echler een grote opdracht en kan ons nu niet
onlvangen.
Er wordên naaÍstig kontakten gelegd met andêre
kunslenaars voor een alelieÍ bezoêk.
Zo gauw we iels weten krijgen jullie bericht.
Reserveren van deze avond is verstandig gelet op hel
succes van de twee reeds eerdêr gehoudenavonden
van 'Kijken naar Kunst".

Akker van den
Bastiaens
Bastiaens
Bleidich
Bongers
Boogard v.d.
Boogard v.d.
B ours
Bráam
Bruyn de

Cor
Frans
Hélè ne

Annemarie
Steel
Fra ns

ïoos
J

osee
ieke

I\,4

Josette

Burer
Sonja
aluwe de
Janine
Corstjens
N/arjo
Crombach lÍarle-Therese
Cuís
Jos
Dam
Níaian
Delbíessine Joke
Driessen
Jessie
Dublleld
Boos
Erens
Fons
Erens
Paul
Grond
Andree
Gulikers
Katja
Guyaux'Aussems Marlein
Hamers
Henk
Hermans
Har|e
Houtackers Annem ek
Jacobs,Diks Lenie
Jansen
Ger
Janssen
lv4ariê-Loulse
C

anssen
Keesmeekers
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