


dB runf
expressregroep elsloo

Opgericht:
27 mei 197O

AtelÍers:
Johan Riviusstraat te Elsloo.

Mogelijkheden
. Pottênbakken en Keramiek
. Textiele werkvormen
. Schilderen
. Tekenen en GraÍiek
. Boetseren en beeldhouwen
'Anatomie.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging dienl
schriftelijk le worden aangemeld ên schrifteliJk
te worden opgezegd.

Best u urssame nste I I ing :
. Joke Meijerink, voorzitter:

Marelzstraatg, 6171 TN Stein
. Andráe Grond - GoÍf in, secretaris

Rijksweg noord 122, 6162 AN Geteen
. José lljssen, penningmeesler

Groot Genhoutstraat 173,6191 NS Beek
. Albêrt Nijslen, vice-voorziter,bestuurslid
. Corine Viiverberg, bestuurslid
. Annemiek HoulackêÍs, bestuurslid
. Mai van Sliln, bestuurslid.

Contríbutie:
f .175,- pe( iaar
í.1 35,- peÍ jaar, lweede gezinslid
t.100,- per jaar, tweede werkvorm.

Bankrelatie:
Rabo.. Beek
nr. 11.41.80. 121 tnv. Psnningmeester
Expressiegroep 'De Ruil' te Elsloo
(gironr. bank: 103 80 20).

Periodiok:
BUIFVOER verschijnt ca. 3 keer per jaar.

Elsloo, Íebruaíi 1994

'De jaarvergadering van de RuiÍ betekent voor het
bestuur verslag uitbrengen aan alle Ruifleden over
het reilen en zeilen van onzê club én de discussie
rnet elkaar willen aangaan 'waarom... en hoe
verder'.

Frans Bastiaans trad afgelopen jaar aÍ als
voorzitter, Corine Vijverberg was bereid zitting te
nemen in het bestuur. Dit jaar wil onze
penningmeester José Thijssen, na twee periodes
van vier jaar centjes tellen, de kas (gepolijst en
wel) graag overdragen aan haar opvolger.
Annemiek Houtackers gaat helaas cok stoppen
met haar werkzaamheden als bêstuurslid. Er koml
dus plaats voor twee nieuwe bestuursleden.

Op de geanimeerde kennismakingsavond In
september j.l. bleek de belangstelling voor de
dinsdagavonci- beeldhouwen en tekenen- zeer
groot. Ook de andere disciplines hebben over het
gebrek aan belangstêlling niet te klagen, zo ook de
Vrijbuiters op de donderdag en de
zaterdagmorgengroep (2 maal per maand) van
modeltekenaars.

Het nreuwe seizoen bracht een toestroor'-l van
nieuwe aktieve leden; helaas overleden dit jaar
2 leden en een mentor.

De keramiekcommissie is in novernber gestart met
de voorbereiding van de keramiekmarkt. De
feestcommissie gaat 10 februari a.s. met het
bestuur rond de taÍel zitten om te pÍaten over ons
2s-jarig jubileum in 1995"
En last but not least: binnenkort een tentoon-
stelling "tekenen en gÍaÍiek", verzorgd door de
Maandagmiddag enDt nsdagavon dgroep? ? ?

Aktie.... Mededelingen m.b.t. ekstra aktiviteiten (in
april a.s.) voigen op de jaarvergadering.

Joke Meijerink,
voorzitter.



Te zien in de beeldentuin 'Middelheim'

Bestuurs-
vakature

Er zijn twee nieuwe bestuursleden nodig. José
Thijssen, de penningmeester, heeft twee periodes
van 4 jaar een bestuursÍunctie bekleed, dat is de
maximale tijd. Zij treedt dus aÍ.
Annemiek Houtackers neemt om persoonlilke
redenen afscheid van De Ruií
Om iemand kandidaat te stellen zijn de spelregels.
. 24 uur voor de aanvang van de Algemene
Ledenvergadering moet het bestuur in het bezit
zijn van de kandidaatstelling
. de ka nd idaalstelling moet voorzien zijn van een
bereidverklaring en tenminste 5 handtekeningen
bevatten van andere RuiÍleden.

Uitnodiging
Beste R uiÍeden

Mede namens de voorzitter nodig ik jullie en tevens je panner uit tot het bijwonen van
de jaarlljkse ledenvergadering. Deze vergadering zal dit jaar gehouden worden op
woensdagavond 23 Íebruari in het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo
Aanvang B uur.

Secretaris.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
3 Verslag algemene ledenvergadering 17
Íebruari .1993

4. Verslag van het secretariaat over 199S
5. Verslag kascontrolecom missie en
verkiezing nieuwe commissie
6. Financiële stukken
7. Geplande aktiviteiten -
8. Bestuuursverkiezing
9. Rondvraag en sluiting

Als je deze agenda bekijK zou je de
indruk krijgen dat zo'n jaarvergadering

maar een saaie aangelegenheid is. Niets
is minder waar! Met de verslagen en de
begroting zijn we meestal vlug klaar De
mededelingen en de geplande aktiviteiten
brengen je op de hoogte van het rerlen en
zeilen van de RuiÍ, de bestuursverkiezrng
gaat natuurlijk iedereen aan. Als de
agenda is afgewerkt komt er een gezellig
spel. Zo'n avond is dé avond om elkaar
eens op een andere manier te leren
kennen , dus kom in grote getale....

Met vriendelijke groeten
Andrée Grond



AIÉEMENE LEDEATVER

1 . Opening
Met een woord van welkom opent de voorzitter de
vergadering. Dit is het 23e jaar dat ,' Dê RuiÍ,,
bestaat. We naderen ons iubileum!
Er ziin 25 mensen aanwezig, niet zoveel deze keer.

2. Medêlingen
AÍwezig met kennisgeving: Annehilde Bruining,
FrarÉ en Toos van de Bogaard, Joke Delbressine,
Mieke Braam, Cor van de Akker, paul Erens, José
Vrijman, Janine de Caluwe.Aanwezig volgens de
presentielijst: Bea Prins, M.L.Jan$sen, Jan Lancé,
Kootie Lancé, Lenie Jacobs, Corine Vijverberg,
Hélène Bastiaans, Jan Keulers, Jessie Driessen, FiÍi
Notten, Ans Vaassen, Nel van Rooij, Joep Mertens,
Fons Erens, Annie Stegen, Jos Curfs, Ruud Stegen,
Albert Nijsten, Annemiek Houtackers,
Joke Meijerink, Frans Bastiaans, Andrée Grond,
Mat van Stijn, José Thijssen.

3. Verslag Algemêne Vergadering
12 tebruari í 992

Geen aanmerkingen, onder dankzegging
goedgekeurd.

4. Verslag van het SecrêtaÍiaat ovêr .t g{12

Geen commentaar.

5. Verslag Kaseontrole-commissie en verkiezing
Kascontrole-commissie

De kascontrole werd uitgevoerd door Huub pijpers
en Jos Curfs. De boekhouding werd in orde
bevonden. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat
uit Jos CurÍs en Nel de Rooij.

6. Financièn
We ziin uit het financiéle dal geklommem. Er waren
meer inkomsten dankzij de contributieverhoginE, de
inkomstên van \erkoop bij opbod ( ongeveer t1000,-
) op de ledenvergadering van vorig jaar en het ieit
dat de mentor van de Textiele Werkvormen maar
een halÍ jaar gewerK heêft.

Voo|I 993 staan we er eveneens goed voor. De
F.A.B.K. bestaat niet meer, dus geen contributie
meer. Gedurênde een half iaar zal er geen mentor
voor Textiele Werkvormen ziin, oÍschoon hêt bestuur
hoopt tegen september weer een mentor hiervoor te
kunnen aantrêkken. Vêrder ztt er in de post
"vergaderkosten" en "koslen voor het sesetariaaat,'
nog eên Í1000- verborgen die voor eventuele
investêringen gebruikt kunnen worden..

L7

7. Geplande aktiviteiten
Annemiek gêett inÍormatie oveÍ het gêplande bezoek
naar het nieuwe museum voor moderne kunst te
Tilburg. Dit museum heet "De stichting De Pont". Het
bezoek vindt plaats op zondag 16 mei en komt in de
plaats voor de niet doorgegane reis naar Brussel in
december j.l.
Albert vertelt over de 3. "Kijken naar kunst"-
Woensdag 31 maart inleiding van een bezoek aan de
tentoonstelling van Fons Bloemen in Galerie Dis,
TaÍelstraat, MaastÍicht- Er wordt gecarpoold.
Mat licht de aKiviteit Ruimteliik werken met Textiel
toe. Deze vindt plaats op 7, 21 en 28 april.
Kosten p.p. /. 30,-

L Bestuursvêrkiezing
Frans Bastiaans neemt na 5 aKieve jaÍen zÍn
ontslag als bestuuÍslid en voorzitter. Zoals gewoonlijk
zijn er geen spontane aanmeldingen voor een nieuw
bestuurslid binnen gekomen, daarom stelt h€t
bestuur Corine Vijverberg voor. De vergadering gaat
hiermee akkoord. Joke Merjerink nêemt de
voorzittershamer van Frans ovêr en richt een oprecht
gemeend woord van dank tot de scheidende
voorzltter. Frans heeft zich gemaniÍesteerd als een
voorzitter die zeer begaan was met het welzi.in van
de vereniging. Vooral hêt verenigingskarakter lag
hem nauw aan hêt hart. Hii had veel aandacht voor
de onderlinge kontaKen, hij kende iederêen, had
zorg voor de inÍoÍmele bijeenkomsten, inítieerde de
tentoonstellingên van de diverse disciplines.
Gedurende zijn voorzitterschap is De Ruif verhuisd
naar de Sint Gillisschool en werd de uitrusting sterk
verbeterd, hêt 2o-jarig bestaan wêrd gevierd;
avonden "Kiiken naar Kunst " weÍden georganiseeÍd
en de Íinancién werden gesaneerd. Als dank werd
hem een mooie keramische pot van Joep Merlens
aangêboden.
ln het bestuur zullen de taken (her)verdeeld worden.

9. Rondvraag
De donderdagochtendgroep had graag een
draaibankie. Joep Mertens zegt dat hij er thuis nog
eentje hêeft staan. Hij wil hei niet verkopen maar wil
het wel zolang op "De Ruif" plaatsen zodat het
gebruiK kan worden. De keramiekgroep had graag
een electÍische draaischiiÍ. Nu we er Íinancièel wat
beter voorstaan zal clat er wel van komen. HieÍmee
was de vergadeÍing ten einde en konden we
beginnen met eên quiz-spelletje dat onder leiding
van Mat heel spannend en gezellig werd.

De seuetatis

tc



Verslag van het se
199S

A|E€meen
Onze vereniging telt vanaf september 79 leden.
Vorig seizoen waren het er 68. Een Ílinke groei
dus. Uit telefoontjes die we krijgen van mensen
die zich willen aanmelden als lid vernemen we
vaker dat De Ruif de naam heeÍt een leuke club te
zijn. Omdat we ons niet alleen beperken tot
studiebiieenkomsten, maar ook aan onze leden de
gelegenheid bieden om buiten die biieenkomsten
samen te weÍken in de ateliers en omdat er ook
heel wat leuke evenernenten georganiseerd
worden groeil er een gezellige saamhorigheid.

Dê contributie is in vergeliiking met andêre
instellingen relatieÍ laag. Dat betekent bijv. dat
voor bepaalde werkzaamheden zoals poetsen,
reparatie, kleine veóouwingen, beroep gedaan
wordt op de leden, maar ook dat verhoogt in niet
geringe mate de sfeeÍ.

Creatievê aktivibiten
. Het project "Textiel in de Ruimte,, op 7,21 en2g
april werd geleid door Liliane en Joep. De eerste
twee bueenkomsten waren heel levendig en goed
geslaagd. Voor de derde bijeenkomst was er wat
minder animo. Diverse leden moestên eerdeÍ
weg.
. Tekenen naar model op een aantal zaterdagen
was een succes te noemen.
. Er is het afgelopen seizoen geen extra expositie
geweest. De textielgroep had dit moeten
organiseren, maar deze groep liep op zijn laatste
benen.
. Sommige groepen organiseren eigen
evenementen. Zo heeft bijv. de teken- en
schilderdag -in- de openlucht de schildersgroep dit
jaar een zeer koude dag getroÍÍen. Dat druKe een
beetje de pret. De jaarlijkse stookdag bii Joep
Mertens, waarbij zowel een papier- als een
houtoven gebouwd werd, was een heel leuke dag.
De keramisten trofÍen wél mooi weer.

Het gaat goed in de diverse werkvormen. De
groep beeldhouwers/boetseerders en de groep
tekenen/graÍiek ziin flink gegroeid. De groep van
de schilders is nog klein. Hêt droevige aÍscheid
van Liliane Nijsten moet daar nog verwerK
worden en het wennen aan de nieuwe mentor
moet groeien. Bii de keramiek is het zoals altiid

druk. Telkens worden er nieuwe iniatieven
ontwikkeld. De tekengroep van Ruud Stegen blijft,
zoals we dat gewend zijn, gezellig geanimeerd. De
textielgroep die vorig jaar opgeheven is blijÍt
doorwerken ten huize van een van de leden.

Kiiken naar Kunst
Op 6 januari, 30 maart en 10 oktober was er
Kijken naar Kunst.
.De eerste bijeenkomst was in een combinatie met
de nieuwjaarsreceptie. Ruud Lammering gaÍ ons
een zeer levendige uiteenzeting, ge-illustreerd
met vele dia's over Moderne Kunsl.
. Op 30 maan was er een geleid bezoek aan een
tentoonstelling van Fons Bloemers.
. Voor het bezoek aan het museum De Pont in
Tilburg (gepland op zondag 16 mei) kwamen maar
6 leden opdagen . Deze ziin toen maar uitgeweken
naaÍ een paar andere tentoon-stellingen dichter in
de buurt.
. Op 10 oKober zijn we met een goed bezette bus
(meer dan 30 mensen) naar Antwerpen gereden,
culturele hoofdstad van Europal 993. s'Ochtends
een uitgebreid bezoek aan de
beeldententoonstelling in het park Middelheim,
s'middags voor de lieÍhebbers een bezoek aan het
Paleis voor Schone Kunsten. De meesten gaven
er de voorkeur aan om door de mooi-opgeknapte
binnenstad te dwalen. Het werd een zeer
geslaagde dag met mooi weer!
Gebleken is dat uitstapjes gepland in mei, na het
seizoen oÍ in december, als iedereen het druk
heeft, niet zoveel succes hebben. ln de toekomst
zullen we de jaarlijkse uitstap plannen aan het
begin van het cursusseizoen.

Jaarvergadering
Deze vond plaats op 17 februari- zie verslag in dit
Ruifvoer.

Aanschaf van materialen/gereêdschap
Er zijn êen paar nreuwe aanwinsten. De etspers is
gerepareerd en als nieuw. Dit jaar mochten we de
electrische draaischiiÍ van Joep gebruiken, maar
een eigen draaaischijÍ is in bestelling. We bezitten
nu een goed Íunctionerend koffiezetapparaat.

Doorlezen op pagina 6 >>



Bestuurssamenstel li ng
Joke Meijerink
Andréáe Grond
José Thijssen

Albert Niisten

Mat van Stijn
Annemiek l-loutackers
Corine Vijverberg

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
bestuurslid/
vicevoorzitter
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

De Kascommissie
De commrssieleden voor het jaar 1993 zijn: Nel de
Rooij en Jos CurÍs.

Financiën
De exploitatiekosten tonen een licht positieÍ
resultaat.

RuiÍvoer
Hel periodiek Ruifvoer verscheen in Íebruari,
september en december '1 993

De secretaris,
Andrée Grond.

Fbt mentoren team m.i.v. september 19gg
Annehilde Bruining tekenen/graf iek
Joep Mertens keramiek
Annette Biezebos schilderen
Catharina Ramaekers boetseren en

beeldhouwen
Ruud Stegen tekenen

Exploitatie-overzicht I ggg
Expressiegrocp DE RUIF

lnkomsten

Contributie
Verkoop materialen
Subsidie gemeente
Rente
Activiteiten
Diversen

Totale baten

Uitgaven
Hursvestingskosten
Mêntoren
Loonbelasting + premie
Vergaderkosten, Secretariaat, Ruifvoer
Huishoudelijke artikelen, koffie, poetsen
Afschrijving op inventaris
Inrichtingskosten en klet
Activiteiten
Drversen

Totale kosten

Begroting

f 12000,00
1500,00

s.716,00
1.400,00
1000,00

0,00

Werkelijk

I 12 969,00
1.255,00
9.716,00
1.270,00

915,00
413,00

+/-

J +969,00
-245,OO

0,00
130,00
-85,00
413,00

I 25.616,00

Í 8.288,00
7.200,00
4.000,00
1.500,00

600,00
1.450,00
1.500,00
1000,00

78,00

I 858600
6.429,00
3.974,00

968,00
417,0

1450,00
1217,OO

918,00
711,O4

I +298,00
-771,O0

-26,00
-532,00
- 183,00

0,00
-3,00

-91 ,00
+633,00

126 538,00 +J 922,OA

I 25.616,00 í 24.670,00 Í -946,00



Balans per 31 decernber
Expresslegroep'DE RUIF

Liquide middelen
Rabobank 11 .41 .80.121

Middelen op termijn

Spaarrekening 1 0.49. 1 30.898

lnventaria
zie aÍschrijvingstabel
Klei op voorraad

Positief resultaat 1 993
Geldmiddelen
AÍschrijvingen
Voonaad klei

Aanschal-
datum

14 - t0 - 85
20-09-93
04-02-87
23-10-89
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09.90
25-09-90

+3.091,88
-1 .232,95

+400.00
Í 2.258,93

1993

31 -12-92 31 -12-93

f
f

í
Í

í
í

360,1 0
4.399,04

/ 19.860,51

/ 24.619,51

/ 8 965,07
/ 200,00

f 33.784,72

-:-i--

680,75
6.002,1 7

í 21 028,61

f 27.711,53

7.732,12
600,00

/ 33.043,65

1993

Spiraaioven
KoÍfiezetapparaal
Weegschaal
Opbergrek
Oven 2401
Spuitcabine + -pistool
Compressor
Rekken schildersezels
3 Stalen kaslen
WandtaÍels
B Stalên taÍels
Wandrskken

Aanschaí-
waarde

Í 493,25
225,O0
48 1 ,50
281,70

6.400,00
1.750,00

450,00
375,00
906,52
300,00

1.000,00
800,00

.D

Aíschrijvíngs-
lermijn

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

'1 0 jaar
10 jaar

5 jaar
5 jaar

10 jaar
5 jaar

10 jaar
5 jaar

tot 1993
aígeschr.

Í 493,25
0.0

481,50
1 68,90

1440,00
394,00
202,50
1 68,75
204,00
135,00
225,OO
360,00

Aíschrijving
1993

I 0,00
11 ,00
0,oo

56,30
640,00
175,00
90,00
75,00
90,65
60,00

100,00
160,00

Boekwaade

0,00
214,00

o,oo
156,50
4.320,00
1 .1 81 ,00

157,50
131 ,25
611 ,a7
105,00
675,00
280,00

f 4.272,9Of 13.426,97 f 1457 ,95 Í 7.732,12
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lnkomsten:

Contributie
Verkoop materialen
Subsitie gemeente:
Rente

Acliviteilen
Diversen

Totaal

1000,00
0,00

J 24.866,00

Uitgaven

Huisvesting
lMenloren
Loonbelasting + premies
Vergaderkosten, Secrelariaat,
RuiÍvoer enz.
Huishoudelijke artikelen,
poetsen, koÍfie etc.
AÍschrijvingen op invenlaris
lnrichting en aankoop klei
Activiteiten
D iversen

Totaal

Í 8.500,00
6.600,00
3.500,00

1200,00

600,00
1450,00
1000,00

1.000,00
1.016,00

124.866,00

Begroting 1994

12.000,00
1.200,00
9.7.16,00
1.200,00

Rekken......

Ruimte....
Allemaal.....

RUIF

Om jullie aandacht nog even op dit stukje te laten
vallen heb ik even een paar kreten gelanceerd.
EnÍin het gaal eigenlijk over de ruimte die we
hebben voor het plaatsen van onze keramiek; de
rekken

Ook dit jaar is een creatieÍ jaar, zeker gezien de
grotere hoeveelheden werkstukken die ontstaan.
Alleen is het jammer dat als we het weg willen
zetten voor de volgende keer dat we moeten gaan
schuiven om nog een plaatsje te vinden. Met alle
risico's van dien

Als bestuur hebben we dan ook aan het volgende
gedacht om zoveel mogelijk plaats te maken:
Als we nu eens de werkstukken, die er al geruime
tijd staan en kennelijk niet meer bewerkt oÍ
meegenomen worden, voorzien van glazuur, dan
kunnen we ze blj een passende geleqenheid
veÍkopen. Jij bent ze kwijt en er komt ook nog wat
in de verenigingskas.

Goed idee dus, dat gaan we doen!l!!

Dan hebben we natuurlilk nog de poetsdag aan
het eind van de begeleide dagen, de datum is me
even ontschoten, maar hij vindt plaats een week
na de laatste dag gezamelijke activiteit.

Een mooie dag om ie werkstukken mee te
nemen. Doen dus !!!! !!!!

Dan hebben we nog op de vensterlcank
urtgestalde produKen. Wat doen we er mee?????
(dat zien we de volgende keer wel weer!!!l!!)

Gemaakt van echt hout
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Akker van den Cor
Aussgms-v. d. Berg M
Bastiaens Frans
Bastiaens Hélène
Benedik Anngke

Be urds
Bleidich
Bongers
Boogard v.d.
Bours

Braam
Brandsma
Bruyn de
Caluwe de
Corstjens

Cisca
Annemarie
SleeÍ
Toos
Josge

Miêke
Eric
Joseltê
J anine
Marjo

Crombach Marie-Therese
Curís Jos
Dam Marian
Delbressine Joke
Dittema Emanuele

Driessen
Dubb€ld
E rêns
Êrsns
Eussen

Houtackers
Jacobs-Diks
Jansen
Janssen
Janssên

Keêsmeekêrs
Kêesmeekers
Keulers
Kleine
Kleijntjens

Kurvers
Lambrix
Lancée
Lancée-WolÍ
Lenssen

Madiol
Malecki
Meijêrink
Nijsten
Noij

Notten
ObêrndorÍt
Op den Camp
Paes-Janssen
Panlus

Jessie
Roos
Fons
Paul
Marianne

Grond Andree
Gulikêrs Katja
Guyaux-Aussems Marlein
Hamers Henk
Hermans Harrie

Annemiek
Lênie
Ger

MaÍie-Louise
lnge

Luciennê
Miep
Jan
Riet
Angeline

Angène
José
Jan
Kootje
Annie

Lêny
Bina
Joke
Albert
Jos

FÍJ
Monique
Marlies
Leny
Frans



l'ljpe rs
Prjpe rs
Prins
Éloo I van

Schoutrop
Schneiders Paumen
Sch urgers
Sipers
Spronkmans

Steenbakkers
Steen s van
Stegen
StofÍe1en
Stijn ván

Tijssen
Tijssen
Timrn ers
Vaassen
Verblakt'Kok

Verhage
Von cken
Vijverberg
Vrijman

WeIs
Weuslen-Goessens
Weilden v.d.

lll.r i n
Huub
wilr
Bea
Nel

F ra n cien
N.4 a ril
SjeÍBurgem
l\larianne
Jan

Ag nes
Hans
Êuud
Jan
Ny'at

José

Pierre
Ans
J oop

J acq ue lln e
Monique
Corine
J os-Á

l\,4 arlee n
Flia
lnè SpechthoÍ 64 6181 KJ Élsloo 046 - 375542 ker.

Leden van
'de Ruif '

spiegelen
zich aan
kunst

Bru nin g

lvle rle n s
Ëarnaekers
F iezebo s
Slegen

Mentoren 1993-1994
Annehrlde
Joep
Cafher na
Annette
Rrrud




