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expressiegroep elsloo
Opgericht: 27 mei 1970
Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
ïelefoon: 046 437 07 63
Expressievormen:
Pottenbakken / Keramiek
Schilderen
Tekenen / Crafiek
Boetseren / Beeldhouwen
Anatomie

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de
vereniging dient schriftelijk bÍj de secretaris
worden aangemeld en opgezegcl en geldt
voor een heel seizoen (sepienrber-aprii).
Bestuur:
jacq

u es van Laar, voorzitter
Crote Straat 45, 61 81 l..lT Meers-Elsloo
046 473 8i 79
lohn Willems, secretaris
Heerstraat Centrum 1, ó1 Z1 HS Stein
046 - 433 71 79
Marlies Op den Camp, penningmeester
Commerswijk 67, 617 I Bl 5tein
046 - 433 42 89
Mieke Braam. bestuurslid
Bob Heimsoth, bestuu rslid

Eis Snijciers, bestuu rsiici
Jolanda \AÍjnand, bestuu rslid

Contributie:

i
f

25t,00

(1 i 3,45 euro) per jaar
200,00 (9O,76 euro) per.jaal tweede
gezinslid
/ 1 50,00 (68,02 euro) per jaal tweede
u;erkvorm
f 50,00 (22,69 euro) per jaar, donateur

Hel Ruiívoer verrr hijni 2 keer per jaar
Redactie: Jolanda Wijnand
Vorrngeving: Ruud Stegen
Elsloo, september 2002

le n -seteíd e
Binnen verenigingen worden jaarvergaderingen
vaak afgedaan als een 'noodzaketilkhéiO',

ieti

waar je niet omheen kunt maar toch moet
orqaniseren om aan juridis< he vereislen le
voidoen. Daarmee wordt het belang van een
jaarvergadering behoorlijk onderschat, met
name wat betrelt cie inspraak van cie leden die
allemaal een slcm hebben. le mening naar voren
brengen, overleggen en tot besluiten komen is
binnen elke vereniging - óók bit de Ruif - van
wezenlijk belanq.
Alleen op deze manier weten we of rve de juiste
koers varen en activiteiten aanbieden die
aansluiten bif de vraag van de leden. De
boodschap is duidelifk: iedereen die actief wil
meedenken en meewerken aan de Ruif is van
harte welkom tijdens de iaarvergadering op 27
tebrua ri.

Omdat de Ruif een behoorlijk grote vereniging
is, en.de jaarvergadering slechts eenmaal
flerjaar piaatsvindt, hebben we cie aloude ideeënbus
weer van stal gehaald. Ideeën, dwaze plannen,
en gekke invallen komen dikwijls sponlaan en
zijn ook weer snel vergeten. Dus, wees eens
eigenwijs creatief en vul de ideeênbus!
Jacques van Laai', voorzittei-.

Uitnodiging f aarvergadering

2OO2

Op woensdag 27 íebruari vindt voor de
RuiÍ de iaarvergadering plaats. De
biieenkomst wordt gehouden in het
Ruifgebouw en begint om 20.00 uur.

Hi.j zal

Dit Ruifvoer bevat alle stukken welke ter
tafel zullen komen. Alle leden hebben
het recht over de Ruif mee te denken en
hun mening kenbaar te maken. Mede
namens de overige bestuursleden
worden jullie uitgenodigd voor deze
vergadering; we hopen dan ook weer op
een goede opkomst.

Agenda
1 . Opening
2. Mededelingen
3. Verslag iaarvergadering d.d. l5 februari

Na de agenda is er een presentatie van
loep Mertens over zijn reis naar Egypte.

ingaan op de cultuurschatten uit de
oudheid, en ook op het land en zijn
bevolking.

2001

4. Verslag secretariaat over 2001
5. Verslag penn:ngmeester over 2001 en
budget 2002
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Activiteiten
8. Rondvraag en sluiting

Verslag van de jaarvergadering van
Expressiegroep de Ruif, gehouden op l5 februari 2001

in het Ruifgebouw te Elsloo

'1.

OpeninE

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom,

in het bilzonder de nieuwe leden. Met hun presentie
geven zij aan gethteresseerd te ziin in het wel en wee
van de vereniging en een actieve biidrage te willen
leveren- ln vervlogen dagen werd de jaarvergadering
in een van de Ëlsloose café's of in het
Maaslandcentrum gehouden, ditmaal ziln de ateliers
met de eigen 'Ruif-sfeer'de plaats van samenkomst.
Voor bestuurslid loop Verblakt en voorzitter Corine
vijverberg is het de laatste jaarvergadering van achter
de bestuurstafel; hun termijn zít er op en zij zijn
volgens de statuten niet meer herkiesbaar.
Er wordt voorgesteld om de punten Z (verkiezing
bestuursleden) en 8 (activiteiten) van de agenda zoals
afgedrukt in het Ruifuoer, om te draaien.

De aanwezigen bii de jaarvergaderinq 2001 ziin: Mat
van Stiin, jan van Rijst, Cerrit Dam, José Tijssen, Ine
van der Weijden, FÍans Bastiaens, Nel van Rooij, Ans
Vaassen, Marleen Wels, Sonia Franssen, lan Stoffelen,
Hélène Bastiaens, Fifi Notten, Wies Stassen, Carla
Mertens, HeÍman Webers, Lien Vrijman, Mien van
Straeten, Henk Hamers, Cer Lemmens, Dré Oomen,
Kees Weterings, Cor van den Akker, Vicky Mantz,
Peter Crimm, Jan Keulers, Marie-Louise ,anssen, lessie
Driessen, M. Muyris, jeanny Frans, Josette de Bruiin,
Ëls Sniiders, Corine Viiverberg, Bob Heimsoth, Joop

Verblakt, Jolanda Wlnand, Mieke Braam, Marlies Op
den Camp, en Jacques van LaaÍ.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Ruud
Stegen, Kootie en.lan Lancée, Rob van Avesaath, Joke
Meiierink, Joi Curfs, Jennie Weterings, Josée
Meertens, Annette Riezebos, Francien Schoutrop,
Annie Lenssen, lennifer Schaap, Andrée Crond, en
Joep Mertens.

2. Mededelingen
Als aanvulling op de agenda g€eft de voorzitter een
overzicht van de avond: ten eerste de
'noodzakelijkheden' voor de pauze, vervolgens een

inleiding over de Bandkeramiekers en de presentatie
van de extra activiteit, en tot slot is er gelegenheid
voor een praatie en een drankje.
Verder wordt er meegedeeld dat het bekende boekje
van de gedichtenroute een nieuwe editie gaat
beleven. Er zullen illustraties worden opgenomen die
verwiizen naar de locaties van de gedichten.
Plaatselijke kunstenaars worden opgeroepen om weÍk
hiervoor in te leveren dat, na selectie, zal worden
geèxposeerd en gepubliceerd.

3. Verslag iaarveÍgaderíng d.d. 16 februari 2000
Het verslag wordt zonder specifieke op- of
aanmerkingen op de tekst en de inhoud goedgekeuid
en aangenomen. De voorzitter danki de secretaris
voor het verslag.

4. Verslag secretaris over 2000
De secretaris heeÍt geen specifieke punten ter
aanvulling op het verslag. De algemene teneur is dat
de groepsactiviteiten goed lopen. Het wisselende
succes van de andere activiteiten woÍdt uitvoerig
besproken. Sommige leden blijken geen behoefte te
hebben aan excursies, lezingen, en dergelijke; andere
leden daarentegen betreuren het dat hetgeen
aangeÍeikt wordt niet altiid wordt opgepakt. EÍ dient
een evenwicht gevonden te worden tussen ambitie
en realiteit. De voorzitter concludeert dat ideeën en
initiatieven van de leden zeer welkom zijn bii het
bestuur aangezien er voldoende draagvlak onder de

leden dient te zijn.
De voorzitter roept de leden op om foto's van Ruif
activiteiten in te leveren voor het Ruifvoer, alsmede
interessante evenementen die ook op het prikbord
gehangen kunnen worden.

activiteit door twee mentoíen worden begeleid, te
weten Vicky Mantz en Rob van Avesaath. Na de
pauze zal er meer inÍormatie worden verstrekt.
8. Verkiezing bestuursleden
Na acht iaar lidmaatschap van het bestuur treden
Joop Verblakt en Co ne Viiverberg teÍug. Corine blikt
weêmoedig terug op al die jaren waarin zoveel werk
is veízet: activiteiten bedenken, de boel schoon
houden, de subsidie regelen, enzovoort, enzovoort.
Het was niet altijd gemakkeliik, maar door een goede
teamgeest waren er altiid oplossingen voor de
problemen. Joop en Corine danken allen voor de
steun en wensen het nieuwe bestuur veel succes.
Vervolgens wordt het voorzitterschap van de avond
overgedragen aan de sêcretaÍis.
Deze dankt op ziin beurt de ex-bestuursleden die
worden gekarakteriseerd als'twee pittige tantes die
hun mannetie stonden'. Met veel lovende woorden
en luid applaus worden Joop en Corine in de
bloemeties gezet.

Verder wordt er geopperd om een aantal goede

krukken aan te schaffen ter veÍvanging van kapotte of
instabiele exemplaren.
De voorzitteÍ dankt de secretaris voor het verslag.
5. Verslag penningmeesteÍ over 2000
Ter vei'duidelijking van de stukken die gepubliceerd
zijn in het Ruifuoer neemt de penningmeester een en
ander nog in detail door. Met als uitgangspunt een
sluitende begroting voor het iaar 2000, is eÍ een
positief resultaat behaald door de opbrengst van de
veiling, minder 'huishoudelijke' kosten en geringere
loonheffing en sociale lasten. Hierdoor is het eigen
vermogen gestegen dat benodigd is voor het
afdekken van onvooízien€ kosten. Ondanks de
geringe verhoging van de salarissen van de mentoren
zal er geen contributieverhoging worden voorgesteld.
De voorzitter dankt de penningmeester voor de inzet
en nauwgezetheid waarme€ zij zich van haar taak
gekweten heeft.

6. Verslag kascontrolecornmissie en verkiezinE
nieuwe commissie
De kascommissie, bestaande uit losette de Bruiin en
Els Snijders, noemt de pr€s€ntatie en de heldeÍheid
van de financièle administratie een verademing. Er is
applaus voor de penningmeester en haar co-piloot
Hein Op den Camp.
7. Activiteiten
len eerste wordl door de werkgroep ex( ursies,
bestaande uit Margo Fraenkel, lne van der Weijden,
Nel van Rooii, en Corine Vijverberg, een meerdaagse
excursie naar Berlijn gepresenteerd. Berliin heeft veel
te bieden: een rijke historie, moderne architectuur, en
vele musea- Leden kunnen zich al aanmelden en
tijdens de informatie-avond definitief inschrijven.
Cezien de respons lijkt deze excursie al op voorhand

De twee kandidaat-bestuursleden, Els Sniiders en John
Willems, worden aan de vergadering gepresenteerd.
Met alg€mene instemming wordt hun kandidatuur
aanvaard en worden zij in het bestuur opgenomen.
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zullen
de porteleuilles worden verdeeld.

9. Rondvíaag
Mot von Stiin merkt op dat er nog een nieuwe
kascontÍolecommissie gekozen moet worden. josette
de Eruiin is aftredend en Els Snilders treedt toe tot
het bestuur. Zii worden bedankt voor hun inzet. Peter
CÍimm en Cerrit Dam zijn bereid in de commissie
zitting te nemen.
Verder verzoekt Mat het bestuuÍ te overwegen om
een muziekinstallatie aan te schaffen omdat werken
met muziek zeer insprirerend werkt.
lne von der Weíjden is een mooi fotoboek kwiit.
Oproepen om het terug te bezorgen zijn helaas
zonder resultaat gebleven. Leden wordt aangeraden
geen waardevolle spullen in de atelieÍs achteÍ te
laten, met name niet tiidens de vacantieperiode.
Bob Heimsoth doet een oproep om het glazuurboek
en de gewichten van de schuifbalans terug te
brengen.
Jan Keulers geeÍt een verzoek door van de beheerder
van het gebouw om de nooduitgang vrij te houden
en regelmatig te controleren. Het bestuur heeft zich
voorgenomen om het beheer van het gebouw te
bespreken met de belanghebbenden.
Josette de Bruijn en Vicky Mantz stellen voor om een

afsluitbare kast te plaatsen voor het veilig opbergen
van giftige glazuren en engobes.

een succes te worden!

Vervolgens wordt de extra activiteit aangekondigd die
op drie avonden in april en mei zal worden
gehouden. Bii een hoog aantal inschrijvingen zal deze

Jan Stoffelen wil graag meer gelegenheid om elkaars
werk te zien. Verder vraagt hij om applaus voor PeteÍ
Crimm die zorg draagt voor een regelmatige aanvoer

van passepartouts die ook nog eens geld opleveren.

Morleen Wels Íoept alle leden op om de ateliers bij
vertrek schoon en opgeruimd achter te laten zodal
de volgende groep meteen aan de slag kan.

10" 5luitinE
De vergadeÍing wordt gesloten onder dankzegging
aan alle aanwezigen voor hun biidragen en deelname
aan de discussie.
Na de pauze volgt de introductie van de extra

activiteit oveÍ de Bandkeramiekers. PeteÍ Grimm g€eft
een histoÍische inleiding over de oorspronkelijke
bewoners van onze contreien, De Bandkeramiekers
waren van oorsprong nomaden die afkomstig waren
uit Centraal Europa. Zii vestigden zich hier vanwege
gunstige voorwaarden zoals de aanwezigheid van bos
en vruchtbare grond, en de beschikbaarheid van
water. Hierdoor vestigden zii Zich voor langeÍe tiid in

het Maasgebied en konden zii zich toeleggen op de
onWvikkelinq van landbouw, het bouwen van
duurzame huizen, en het ontwikkelen van technieken.
Vicky Montz geeÍï vervolgens toelichting op het
aardewerk van de Bandkeramiekers: materialen en
technieken, en het gebruik van de producten. Tiidens
de extra activiteit zal er zoveel mogelijk gewerkt
worden in de trant van de Bandkeramiekers.
De beide presentaties maken veel enthousiasme los
onder de leden, hetgeen leidt tot een groot aantal
voorinschriivingen. Peter en Mcky worden hartelijk
bedankt voor hun stimulerende biidrage aan de
avond.
Jacques van Laar,
Secretaris (t/m joarvergadering 20Cl

)

N.B. De nieuwe bestuurssamenstelling staat voorin
het RuifuoeÍ veÍmeld.

Secretariaat de Ruif 2001-20A2
Naast het uitvoeÍen van de Eebruikeliike secretarièle
zaken is het bijhouden van de ledenadministratie een
belangrijke taak van het secretariaat.

ln en om het St. Cillisgebouw gaan binnenkort
veranderingen plaalsvinden, we proberen daar ook
voor de Ruif verbetering qua huisvesting in te
verkriigen.

Het belangriikste van een vereniging ziln de leden.
Om de cÍeatieve activiteiten goed te kunnen laten
plaatsvinden is het zorgvuldig onderhouden van de
ledenadministratie van essentieel belang. Maar ook
om bijvoorbeeld onze financiële verplichtingen te
kunnen nakomen is een goede administratie een
must, een groot gedeelte van onze inkomsten komt
nameliik binnen uit lidmaatschapsgelden. Mede door
het toenemen van de bank-kosten is de
ledenadminislÍalie het dtgelopen iaar
geautomatiseerd. ln een administratie-programma dat
door de Rabobank geleverd is worden alle gegevens
verwerkt waardoor uiteindeliik betalingen via incasso
kunnen plaatsvinden.

Om een en ander zorgvuldig te kunnen laten
verlopen is het van belang dat de leden, en met
name nieuwkomers, de aanmeldingsform ulieren en
machtigingskaarten zorgvuldíg ingevuld en op tiid
inleveren.
De Ruif heeft op dit moment 10/ leden waaÍvan 5
donateurs. Er is een wachtliist voor
beeldhouwen/boetseren van B personen waarvan 4
personen op dil momeni al lid ziin.
Mede door het groot aantal personen dat gebruik
maakt van onze werkruimtes, zal ook de komende tijd
de huisvesting extra aandacht hebben. Het bestuur
heeft bii de Gemeente Stein de hoge druk op onze
weÍkruimtes kenbaar qemaakt en wil samen de
problematiek wat betreft huisvestinq bekiiken.

Op initiatief van de Mediatheek Stein is op dit
moment een werkgroep aktief die tot doel heeft de
realisatie van een Cultuurcentrum in stein. Aan de
werkgroep nemen zowel potentièle gebruikers deel
alsook deelnemers welke alleen incidenteel gebruik
zouden willen maken van een dergeliike voorziening,
zoals waarschiinlijk ook de Ruif. Voor de Ruif zou dit
onder andere kunnen betekenen uitbreiding van de
mogelijkheid voor het houden van bijvoorbeeld
exposities. Voor het ondersteunen van dit initiatief
heeft ook de Ruif een intentieverklaring ingediend.
Naast het werken in de verschillende qroepen was de
deelname aan de andere activiteiten goed te noemen.
Kijken naar Kunst, de extra activiteit over de
Bandkeramiekers en de excursie naar Berlijn sprongen
er opvallend uit. Het RuiÍvoer en de Ruifflitsen
zorgden zoals gewoonliik voor de communicatie van
alle nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden.

Tijdens de jaarvergadering 2001 zijn tr,,,ree
bestuursleden, te weten Corine ViiverbeÍg en loop
VeÍblakt aÍgetreden na vele iaÍen van nilvere inlel
voor de Ruif. Hun plaatsen zÍin ingenomen door Els
Snijders en John Willems die met enthousiasme hun
taken hebben overgenomen.

lohn Willems,

Set

relariaat de Ruií'

van passepartouts die ook nog eens geld opleveren.

Morleen Wels roept alle leden op om de atelieÍs bii
vertrek schoon en opgeruimd achter te laten zodat
de volgende groep meteen aan de slag kan.

10. Sluiting
De vergadering wordt gesloten onder dankzegging
aan alle aanwezigen voor hun bi,dragen en deelname
aan de discussie.
Na de pauze volgt de inÍoductie van de extra

activiteit oveÍ de Bandkeramiekeís. PeteÍ Crimm geeft
een histoÍische inleiding over de oorspronkelijke
bewoners van onze contÍeien. De Bandkeramiekers
waren van oorsprong nomaden die afkomstig waren
uit Centraal Europa. Zii vestigden zich hier vanwege
gunstige voorwaarden zoals de aanwezigheid van bos
en vruchtbare grond, en de beschikbaarheid van
wateÍ. Hierdoor vestigden zii lch voor langere tijd in

het Maasgebied en konden zij zich toeleggen op de
ontwikkeling van landbouw, het bouwen van
duurzame huizen, en het ontvvikkelen van techniekenVicky Mantz geeÍt vervolgens toelichting op het
aardewerk van de Bandkeramiekers: materialen en
technieken, en het gebruik van de producten. Tijdens
de extra activiteit zal er zoveel mogelijk gewerkt
worden in de tÍant van de Bandkeramiekers.
De beide presentaties maken veel enthousiasme los
ondeÍ de leden, hetgeen leidt tot een groot aantal
voorinschriivingen- Peter en Vicky worden harteliik
bedankt voor hun stimulerende bijdrage aan de
avond.
jacques van Laar,
Secretaris (t/m joorvergodering 2001

)

N.B. De nieuwe bestuurssamenstelling staat voorin
het Ruifuoer vermeld.

Seeretariaat de Ruif 2001 -2OA2
Naast het uituoeren van de gebruikelijke secretariële
zaken is het bijhouden van d€ ledenadministratie êen
belangrijke taak van het secretariaat.

ln en om het St. Cillisgebouw gaan binnenkort
veranderingen plaatsvinden, we proberen daar ook
voor de Ruif verbetering qua huisv€sting in te
verkrijgen.

Het belangriikste van een veÍeniging ziin de leden.
Om de creatieve activiteiten goed te kunnen laten
plaatsvinden is het zorgvuldig onderhouden van de
ledenadministratie van essentieel belang. MaaÍ ook
om bijvoorbeeld onze financiële verplichtingen te
kunnen nakomen is een goede administratie een
must, een groot gedeelte van onze inkomsten komt
namelijk binnen uit lidmaatschapsgelden. Mede dooÍ
het toenemen van de bank-kosten is de
ledenadministra lie het atgelopen jaaÍ
geautomatiseeÍd- ln €en administratie-programma dat
door de Rabobank geleverd is worden alle gegevêns
verwerkt waardoor uitelndelijk betalingen via incasso
kunnen plaatsvinden.

Om een en ander zorgvuldig te kunnen laten
verlopen ís het van belang dat de leden, en met
name nieuwkomers, de aanmeldingsformulieren en
machtigingskaarten zorgvuldig ingevuld en op tiid
inleverenDe Ruif heeft op dit moment 107 leden waarvan 5
donateurs. Er is een wachtliist vooÍ
beeldhouwen/boetseren van B personen waarvan 4
personen op dit momenl àl lid zijn.

Mede door het groot aantal personen dat gebruik
maakt van onze werkruimtes, zal ook de komende tiid
de huisvestinq extra aandacht hebben. Het bestuur
heeft bil de Cemeente Stein de hoge druk op onze
werkruimtes kenbaar qemaakt en wil samen de
problematiek wat betÍeÍt huisvesting bekijken.

Cp initiatieÍ van de M€diatheek Stein is op dit
moment een werkgroep aktief die tot doel heeft de
Íealisatie van een Cultuurcentíum in Stein. Aan de
werkgroep nemen zowel potentiéle gebruikers deel
alsook deelnemers welke alleen incidenteel gebruik
zouden willen maken van een dergelijke voorziening,
zoals waarschijnliik ook de RuiÍ. Voor de RuiÍ zou dit
onder andere kunnen betekenen uitbreiding van d€
mogelijkheid voor het houden van bijvoorbeeld
exposities. Voor het ondeÍsteunen van dit initiatief
heeft ook de Ruif een íntentieverklaring ingediend_
Naast het werken in de verschillende groepen was de
deelname aan de andere activiteiten qoed te noemen.
Kijken naar Kunst, de extra activiteit over de
Bandkeramiekers en de excursie naar Berlijn sprong€n
er opvallend uit. Het Ruifuoer en de Ruifflisen
zorgden zoals gewoonlilk voor de communicatie van
alle nieuwsfeiten en andere wêtenswaardiqheden.

l rjdens de jaarvergadering 2001 ziin twee
bestuursleden, te weten Corine Vijverberg en joop
Verblakt afgetÍeden na vele iaren van niivere inzet
vooÍ de Ruif. Hun plaatsen ziin ingenomen dooÍ Els
Snijders en John Willems die met enthousiasme hun
taken hebben overgenomen-

lohn Willems, Secretariaat "de Ruif"

Exploitatie-overzicht 2001 -2002
2001

Opbrengsten
contributie
kotfie en klei
subsidie

rente

Begroting
in Culdens

Werkeliik
in Culdens

23000
3200

23926
4488

11000
1000

11000
893

0
_107

2000

444

-1-5.5ó

2000

447 51

551

43800

0000
12900
6500

9897
12993

103

1

53',I0

1190

2000
2800
2000

2235
-1088

300
1000
i 000

812

activiteit€n

ïotaal opbrengsien

Verschil

Begroting

in Culdens

in Culdens

926
288

25000

1

2002
Begroting
in Euro's
11345
2042

500
1500
800

4

i

52't 8
1r,J

908

Kosten
'r

hrrrrr

mentoren
loonbelasting êtc.

0300

467 4

14300

5900

6489
2677

2000
4000
2000

1815
908

vergaderingen, secretariaat,

ruifvoer etc.
koffie en klei
activiteiten
afschrijving inventaris
inventaris en mateíialen
poetsen

telefoon

3888
0

'r

Totaal kosten

211

1

-611

2000

908

3888s

rSr s

43800

19476

1866

1866

100
289

'181

40t00-

Exploitatieresultaat

.l

00
450

-1

s50

200

363
544
454

800
200
'1
000
300

1

s00

diversen

2000
-512

908

Balans per 31 december 2001
Activa

31,12-2000 31 12-2001 31 12 200
in guldens in quldens in euro's

lnventaris
Klei

Liquide middelen
Bank b€taalrek
Bank spaarrek.

Nog te onw. contrib.

Totaal

2594

6988

300

300

349
4050

64

32051

254

8s8
25563
0

39594 33773

Passiva

3171
136
29

Vermogen eind

389

Vermogen eind
dit iaar
Contributies

.t
1

600
0

15325

vorig jaar
Resultaat dit iaar

3'l 12 2OO0 3l-12-2001 31 i2 2001
in guldens
in guldens euro's
25778
2391

28169
9634
Nog te betalen loonbeÍ. 1233
Nog te betalen overig 558

Totaal

28169
1466
3003s

12782
447

13629&

1525
1567
646

39594 33773

692
711

297
15325

Overzicht inventaris De Ruif 200"1/2A02
A{5chrÍving BoekwaaÍde Aí5chíiÍing Boek!,v"aÍde

Íermiin Aí5chíijving

OmschÍijving

aÍschÍijving

5piraal-oven
Koffiezet-apparaat

1

2002

0

493

0

0

0

0

5

5

0
0

282

0

0
0
0

0

482
282
6400

225
482

0

0
0
0

10

0

10

0

0

0
0

0
0

450
375

5
5

6400
1750
450
375

0

50

0

0
0

0
0

0
0

906

10

906

0
0
0

0

5
'10

300
1000

0
0

0

300
1000
800

0
0

0

800

301 3

5
15

17,6-2001

345

10

136

29-1,2001
3-10-2005

s00

8

24-10-1993
26-9-1994
Spuitcabine + pistool 26-9-'t994
26-9-1994
Compressor
26-9-1994
Rekken en ezels
26-9-1994
3 Stalen kasten
Houten Wandtafels 26-9-1994
26-9-1994
8 Stalen Tafels
Wandrekken
26-9-1994
2,6-2000
Etspers

Oven

2002

5

21-9-1997

Opbergrek
Oven 2401

Kleibakken
Boiler

2001

493
225

5-1 0- 1 989

5-7-1991

Weegschaal

t/m 2000

17

0
0
0
0

0
200

0
0

0

5206

521

1913
175
215
4685

14727

7800

812

<oaa

900

5206

TOTAAL

0

0

209

34

0
0
0
0

0

0

0

200

171 3

34

141

57

158

521

4164

812

617 6

Toeliel"lting penningmeester nealisatie 200ï
en begroting 2O02"
Resultaten 2001.
Met als uitgangspunt een sluitende begÍoting voor
2001 is het werkeliik resultaat geëindigd op een
positief saldo van f. 1.8ó6,--.
Dit resultaat is tot stand gekomen door:
'l
. De georganiseerde activiteiten; werd in de
Lregroting rekening gehouden met een resultaat
van nihil, werkelijk gerealiseerd ís een pos'tief
resultaat van f. 444,--.
2. Meer uitgaven wat betreft de posten inventaris en
materialen en diversen voor een bedrag van f.
1223,- o.a.vanwege de aanschaÍ van '10 krukken,
4 lafelljes. keukenkasLjes en een nieuwe oven.
3. Minder uitgaven vooÍ de posten poetsen en
telefoon ten bedrage van ad. Í. ó61,-.
4. MindeÍ afdracht aan loonheffing en sociale lasten
ad.

Í.

11

werkende kracht.
Balans per 3l decembei 2001.
Door de positieve resultatenontwikkeling is het
vermogen van de vereniging met f. 1 .8ó6,-- gestegen
naar

f. 30.035,-. Dit vermogen

is benodigd voor

hei

afdekken van onvoorziene omstandiqheden.

90,-.

5. Meer inkomsten aan contributie van leden ad.
f.926,-- . Het aantal leden is immers meer dan
begroot. De betalingen ziin nu grotendeels
geregeld via automatische incasso,waardoor er
tijdig en op het juiste moment wordt betaald,
waarvoor dank aan de leden.
6. OveriEe kleine negatieve afwijkingen ten bedrage
van f .

ln 1999 heeft een fiscale controle over de afgelopen
iaÍen plaatsgevonden. Hierbij zijn geen
bilzonderheden aan de orde qekomen, met
uitzondering van de fiscale toepassing van de
afdracht loonheffing van de mentoren. Deze wilziging
zou met ingang van het iaar 2000 plaatsvinden,
echter is in werkeliikheid niet tot stand gebracht. lk
ga eÍvan uit dat bij een eventuele fÍscale controle
gecorrigeerd kan worden, maar niet met terug -

132,-

Begroting 2002.
wordt een sluitende begroting gepresenteeÍd met
een exploitatieresultaat van 0. EÍ zal geen
contributieverhoging worden toegepast. ln verband
met de overgang van guldens naar euro's zullen de
nieuwe contributiebedragen in euro's naar boven
worden aÍgerond. Er is wel rekening gehouden met
een geringe verhoging van de kosten van de
mentoren. De overige posten van de begroting ziin in
ruime mate begrool, waardoor eÍ enigs,/ins een
speelíuimte ontstaat.
Er
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Vaorgesteicl door:

Íciee:

Cer Lemmens

Met een groep werkeri aan één
groot schilderij

Cer Lemnrens

Cer Lemrnens

Veiling organiseren waarvan de
opbrenEst gaat naar een qoed
doel
ln Noorbeek is een boerderij
waaÍ creatieve weekêindên
l<unnen worden gehouden

Jacques van Laar

Jacques 'ran Laar

(werken, eten, slapen)
Bezoek aan 'Hedge House',
een pàrticulier museurï bij
kasteel \A/y!re
5childeren in Ncor<j-Frankrijk
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* eÍ op de Ruif sinds kor"t een ideeënbus is
* dat wii hopen dat deze snel gevuld is met
bruisende, vernieuwende, fantastische ideeên

" dat zell gekochte klei ook op de RuiÍ gebakken
kan worden voor dc bildraqe van I eíroldeze
kunr U in cie kleipot deponeren.l
' de nieuwjaarsre( ept ie weer heel gezellig was

* de beelChouwer Piet Berghs daar een inspirerenCe
voordracht heeft gehouden
ê wlj lan van Rijst willen bedanl<en voo. de heerliike

zelfgebakken wafels die hij al iaren meebrengt
naar de nieuwjaarsreceptie
,. Loek Wouters op zoek is naar een atelierruimte of
liever nog een vvoonruimte mei atelier
* ./rt torh de hooÍdrol speelt in dc nieuwc rubriek in
h€t at€lier van.

Links staat de lijder van de de RujÍ, die alle touvvtjes vast in handen heeÍt.
\4et de l(lok meegaand:
Jolanda Wijnand die o^a- naast haar zoontje iMax ook het Ruifvoer verzorqd;
John willems schrijït alle gebeurtenissen op die binnen en soms buiten cé lluif Eebeuren;
Mieke B'aam zorgt niet alleen voor volcjoende poetsmiddelen in cíe voorraaílkasi maat
zorqt ook dat de leden ten alle tijden koffie kunnen zetten;
Marlies Op den Camp houdt alle in- en uitgaven qoed in de qaten, onnodige uitqaven
betaalC ze niet, waaruan akte;
Els snijders zorqt dat wij in dê lokalen van de vioei' kunnen eten wat eên heie !ii. esiatie is;
Bob Helrnsoth doet datgene wat de andere bestuursleclen taien liggen en dat is heel wat.

,: i. ;y4;ig, *{J{ .

.

ln deze Ruiívoer vocr h-ot eerst onze nieuwe rubriek
in 'l atelier van. .

'

.

!r

leefi orrd€i de Ruiíiecien een r;ezonrle
rli€U\^/sgierigheid fiea!- heigeeit àrrcei.e iecien zuai
doen. Hoe zii beziq zijn met kunst. Dji n-l -.t een qroie

of kleine (, het blljft bc€iend cm zo nu en ,lan iét:
van nrede rut;fleden l€ kunn-on ziel. Loek \4/outers
Heymans zal vcor dezc rubriek al: teizend-^ teporter
rIilrjprí.n , .n .jri rlLr,iitrter irral.err ,n ij iraJr r i.pnni.
met haai.

.' r,i i'. rr ,1,., r r ,11;' .., 1.i|n r"i1 L,p.ot-l. trodr e, t,
l\i lrltr'r ,] t,\ n ,r !rrldêi ,l;c ,;t.. 1g t, l\ i, rtr lr.,\.
:

zijn of haaí'"nieík. Cejnteresseercjen krrnnen contari
oprlemen met Joianda Wijnand.l.oek en jolanda
komen naar u toe deze zomer !!!
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Loek VJouters is sirrcls 2,5 j;rar ii* var; cie iiLiif, inaar
i<lcin nrei-tjc:l l(cnnis m.i de iverclci var
"-15
n.;
.r !r-,
r,l.r,,
.!. \ i^ ,."i. ._t -t.t(.rÍ qrng . r; ll
"
Êen €rnsiiqe /;ei(le *êar llaar ocm, cje klnster:a:r
Ir-.iri: i-ley*:ans l* lvli.J{lelbur.,.t.Dji orn i* C-- gezcnde
reelr;rht te llrrnnen herstellen. De kieile Marie-l ouise
voelcje zich e-crra ihuis bia haar.rc . die haar naarr
vccl l-. deii;q vcnrj v'.roí het opstand;qc me!sje.

maal(te

Lork 'nrerd gebore*.
Ze jrci:de iijdens val<antie: bij iaar ocrn {ezen,
jalirjjv,.n a.: tÊkÊne r-;. Maai zÊ ieeirls,,oi;aj cu.-.i hri
leveir. 1e mochl van ccm t-i],-ris een neÍ]inc] hebllen.
/, ,nn.hi ^ll. c, 1oít.,!\ /-...n ,.:n .ii \, n'líJêniÁ
iiel
vo d. Ooín Lcuis vroec dar] 'ol,aaroan?"
ilear'2oci
:rêning tver,: belangrijk gevcnrien. Hij ieerdc
haar kijken en ecn eigen rneninc vorme:r.
iiel l<ieine eigenwijze mei:ie mei haa:. uitgesproi<en
rirer:inq is irtrniririei: /-i).7_e gaai r;c)(i 5iceíi5 haar
-.iEer)',^,'ecj. Volgcn: ioek k(}men ,.vc op Ce.,.nrereirj
il!': . .lr '.r .'1. a;l .lr q-lill:hr de.r r,:r . rgen..r lr-rp,r
ïet b€farqíijkstr is det je warcjt vÍie i,- bent en de "
air.;e Í !aai tijn \,',rie die is.

Loel<::aqon jaren qeleden n]ei een fursus mandeie
ieken{:n. \/ooÍal het qe'lruik vrir syr*bden en kleurcn

:piai

haa: er.J aan. {-lp aCvie: van lraar lerares ginc
ze ireider cn staaiiÊ de cuï5tus telieleri en schildei'el

(]t

de Aaademle voor Bee,de di líunSie* ir'!
lÍaasrner.l-relen. l-lier .nimoeite ze Poilie Crerjocr riie
llJj. \l;n i;lC. 'jr- v,ru,..l l-. .a n;g1 rlfr; jrr ;r hp1r,.;gl
!iel eigenwiire kinC va* vÍoegÍri zie ie l?ruq iÍ elk
.,,r;1,'êi:J 'êír . o, L i.!.J,'iil .ucol. crr ,'rrrbcli,,,: zil rtêeds cer heel ,,,erhaal achier haai nalerre
:ch iiricriit:n.
Er:l:teri de opCfa.irteít o! tlc t{ ace..'ric :.ho9l lt,i.i
eisjr no.l w,-l Éeft: tÊe€n rer;rls en lreptrf<ingen
Dcí,h i.reesiêl kcml zii er:tr:rrl aaei d€ aloíeitten yvei
:r;i en \n,oÍdt elL ,,verk icrlt lveêr eelt "erhtc Lceh .
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a c+ïvíteíten
vanaf januari

2.oo2.

maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
zaterdag
nr aandag
dínsdag
woensdag

donderdag
maandag
dinsdag
woensdaE

donderdag

woensdag
donderdag
zaterdag
maandag

dondeÍdag avond
dondeÍdag avond
zatererdag ochterd

o Opening 2de deel
Kiiken naar Kunst
"14 Tekenen en Crafiek
Keramiek
1< Beeldh. en boetseren
Tekenen en Grafiek
16 Beeldh. en boetseren
Keramiek
"t7 Schilderen
Keramiek

woensdag

27 ,aarvergadering

"t9

donderdag
maandag

2l

13.30 - 1ó.00 uur

20.00 22.30 uur
20.00 22.30 uur
2O.OO 22-30 xuÍ
09.30 - 12.O0 uur

13.30- 16.00 uur

20.00 22.10 uur
09lO -

Model tekenen

5 Model tekenen

Model tekenen

2'l Tekenen en Crafiek
Keramiek
l2 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Grafiek
zt Beeldh. en boetseren
Keramiek
24 Schilderen
Keramiek
2a Tekenen en Grafiek
Keramiek
29 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek

Mdart
maandag
dinsdag

woensdag

dinsdag
woensdag

donderdaE
zaterdag
maandag

3

4

dinsdag

woensdag
donderdag
maandag

18

dinsdag

't9

woensdaq

20

7

Model tekenen
Tekenen en Grafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Tekenen en Grafiek
Keramíek
Beeldh. en boetseÍen
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek

16 Model tekenen

18 ïekenen en Grafiek

Keramiek
19 Beeldh. en boetseren

woensdag

20 Beeldh. en boetseren

ïekenen en Crafiek
donderdaE
maandag

2 Model tekenen

Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en crafiek
31 Beeldh. en boetseren
Keramiek
'I Schilderen Keramiek

Tekenen en Grafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
11 Tekenen en Crafiek
Keramiek
"t2 Beeldh. en boetsêren
Tekenen en Crafiek
i3 Beeldh. en boetseren
Keramiek
't4 Schilderen Keramiek

dinsdag

dinsdag

dinsdag

avond
avond

woensdag ochterd
woensdag middag

2'l Schilderen Keramiek

Februori
zaterdag
maandag

dinsdag
dinsdag

Boetserên/Aêeldhouwen
Boetseren/Aeeldhouwen
Keramiek
s<hilde.en

donderdag
zaterdag

funuart
zaterdag
woensdag

maandag middag
maandag avond

ïekenen/GraÍiek.

woensdag

donderdag
zaterdag

Keramiek
Schilderen Keramiek
25 Tekenen en Grafiek
Kerarniek
26 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
28 Schilderen Keramiek
2"1

31

Model tekenen

April
donderdag
donderdag
woensdag

10 Extra

Activiteit

17 Extra Activiteit

24 Ëxtra Activiteit

Mei
zondag

5 Kijken naar kunst 3

(onder voorbehoud)

'12 OO

xur

Akker Cor van den
Ausems-van den Berg Riet
Bastlaens Frans
Bastiaens Hélène
Bex Johan
Bilzem Meike van
Boogard Toos van den
Boyens llse

Braam lvlieke
Bruijn-Beckers Josefte de
Bruls-Bougie Lucie

Buck Henrièt
Coops Ton

Curb Jos
Curyers Jeannê
Dam

GeÍit
Íoos

Deriks

Driessen Jessie
FÍaenkel l\4argo
Frans Jeannê
Franssen-Bokkers Sonja
Grassère-Tilman Meeke

Grimm Peler
Grimm-van Stiin Fianna

Grond-coffin Andrée
Guyaux-Ausems Marlein
Haaksma Minke
Haanen Neliy
Haga l\4arijke van
Hamers Hênk
Heimsoth Bob
Heimsoth-Hakemulder Lies
Hêmmes Carla
Hempe-van Heês Marlies
Henderix-Hendriclo( Germainê
HendÍiks-lvlarchal Bep
Hennekens Marie-Louise
Hommen Stans
Houben-Savelsberg lne
Jacobs-Diks Lenie
Jansen Carolinê
Janssen-Peters Marie-Louise
Kan Marian van
Keulers Jan
Kleine Riet
Laar Jacques van
Lancée Jan
Lancée-Mertens Kootjê
Lemmens Ger
Lenssen Anniê
Lexis Alice

Lindemans Like
Lodewijks-Siebens Stéphanie
Martens-Schróder Carla

ireertens-KusteÍs José
Meijerink-Haarler Joke
Meijers Jos
Meuffels Anita
l\4eulenkamp Corry
Meyers-v.Disseldorp Hannie
Muller Joss
Munckhof-Kossê Gini van dên
Nieuwendijk Loek
Nïenhuis-Roumans Ans
Notten-Engelên Fifi

ObêmdorfJ
Oomen Dré

Op den Camp-Janssen Marliês
Prins-van de Berg Bêa
Reynders-Meermans Els

Rïst Jan van
RitteÍbeeks Ton
Ritterbeeks Annemie
Ronden Mirko
Rooij-Dielissen Nel van
Roumen Liesbeth
Saldên Guillaumê

Schaap-Mccarthy Jennifer
Schelfho{rt Karel
Schoutrop-Janssen Francien
Schrooders Linda
Sêêters Joyce van
Slaghêkkê Gêrt-Jan

Smeets Marly
Smeets Math
Smeets-Pijpers Annie
Sníders-Philippens Els
Stassen Wies
Stegen Annie
Stêgen Ruud

Stijn Mat van
Stoffelen Jan
Straeten-Zelen Mien van
Thiel-Wagenaar Marjo van
Tijssen José

Veólakt-Kok Joop
Vijverberg-Maijers corinê
Vranken-Dormans Dieny

Webers Heíman

WeÍden lne van der
Wels-Hoppêrs Maíeen
Weterings Kees
WeteÍings-Koevoets Jenniê
Wijnand-Vrankên Jolanda
Willems John
Wouters-Heymans Loek
Wouters-Paulssen Mickey

Itvtentore

rnran Oe nU tf

Naam
Rob van Avesaath

Annehilde Bruining

Ger e Goossens
Vicky Mantz-BeuÍskens
Joep Mertens
Annêfte Riezebos
Ruud Stegen

