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Opgericht: 27 mei 1970

Ateliers: 
Joannes Riviusstraat 4, Elsloo

Telefoon: 046-437 07 63

Expressievormen:
Pottenbakken / Keramiek

Schilderen

Tekenen / Gra! ek

Boetseren / Beeldhouwen

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk

bij de secretaris te worden aangemeld en opgezegd.

Bestuur:
Corine Vijverberg, voorzitter

Houterend 120, 6171 CT Stein

046-426 04 12

John Willems, secretaris

Heerstraat Centrum 1, 6171 HS Stein

046-4337179

Francis Mekel, penningmeester

Dr. Nolenslaan 36, 6162 EX Geleen

046-474 65 40

Els Snijders,    bestuurslid

Ton Ritterbeeks,   bestuurslid

Marie-Louise Hennekens,  bestuurslid

Ton Coops,    bestuurslid

Contributie:
€ 160,= per jaar

€ 130,= per jaar, tweede gezinslid

€ 120,= per jaar, tweede werkvorm

€   25,= per jaar, donateur

Rabobank Stein: 11.41.80.121.

Het Ruifvoer verschijnt 2 maal per jaar.

Web-site:  www.expressiegroepderuif.nl 
Contactadres:
John Willems, zie secretaris

Correspondentie adres Ruifvoer:
Ton Coops 046-4374481

coops@hetnet.nl

Ten geleide:

De jaarvergadering staat weer voor de deur. Het bestuur 

legt verantwoording af aan zijn leden en presenteert 

nieuwe plannen. In dit jaar zal de voorbereiding plaats 

gaan vinden van het 40-jarig jubileum. In 2010 zal dit een 

feit zijn  en we willen dit robijnen  jubileum groots vieren. 

Wij zouden het ! jn vinden om samen met onze leden hier 

een mooi feest van te maken, maar dat vereist veel creatief 

denkwerk. Creatieve mensen zitten er genoeg bij de Ruif, 

dus beste Rui# eden  geef je op om samen met anderen 

te gaan brainstormen in een feestcommissie. Laat het een 

bruisend robijnen jaar worden voor elk Rui# id. 

In dit nummer heeft Mieke Braam een hommage 

geschreven aan de onvergetelijke Joep Mertens. Hij is nog 

vaak in onze gedachten.

Ivon Drummen, mentor van de woensdagochtendgroep 

beeldhouwen , gaat ons verlaten. Zij gaat haar grote liefde 

achterna en verhuist naar het verre noorden,  we zullen 

haar enthousiasme gaan missen, maar wij wensen haar 

vooral veel geluk in de liefde en het creatieve werk.

 

Corine Vijverberg-Maijers    

voorzitter

Nel
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“En nu is Nel aan de beurt “, zei Ton, vandaar zijn bezoek aan mijn atelier.

Welkom bij van Nel van Rooij.

Als lagere-school kind zat ik altijd al te knutselen zoals oorbellen maken van de schillen van walnoten, punniken

en daar dan weer een portemonneetje van maken. Dat punnikklosje ging overigens overal mee naartoe,

ook als we bij familie op bezoek gingen.

Zelf kleren maken is begonnen toen ik zo’n jaar of veertien was en dat is altijd maar doorgegaan. Zowel voor mezelf, 

als later voor onze kinderen en af en toe voor Sjef.

In de zeventiger jaren is dit uitgebreid met wandkleden maken. Dat weer in combinatie met allerlei technieken, 

zoals batiken, borduren, wol spinnen, verven, en weven. Zo rond mijn veertigste vond ik het allemaal welletjes.

De al lang sluimerende gedachte ,“ik wil met klei werken”, heb ik toen in daden omgezet en ben lid geworden van “de Ruif”.

Dit was het helemaal voor mij!

De eerste jaren heb ik me met keramiek bezig gehouden bij Joep Mertens. 

Zeker, je kan van plakken uitgerolde klei hele mooie dingen maken. Toch 

liep ik ook tegen de beperkingen aan.Ik kwam erachter dat echt boetseren 

meer bij mij paste. Vandaar mijn overstap naar beeldhouwen. Daar ligt 

mijn hart! Ik vind het geweldig en heb het hiermee ook helemaal naar mijn 

zin. Catharina Rademakers was in die jaren mentor bij beeldhouwen. Naast 

het werken met klei daagde ze ons ook uit om eens met was en steen te 

werken. 

Inmiddels werkte ik in de ateliers van de Ruif, en had ik hier thuis 

ook een hoek in de kelder, waar ik met mijn activiteiten terecht 

kon. Alhoewel de kelder prima geschikt is en was voor het werken 

met klei, kon ik  daar niet hakken en schuren aan de stenen. De 

activiteiten verplaatsten zich naar het atelier achter in de tuin.
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Bij de Ruif heb ik mijn draai uitstekend gevonden, 

de Rui# eden zijn mijn maatjes. Gevraagd en 

ongevraagd “bemoeien” we ons met elkaars 

werk. Ieder bepaalt zelf of hij iets met deze 

bemoeienis doet. Daarnaast hebben we het 

ook gezellig, kijken naar kunst tijdens onze 

uitstapjes, lekker samen eten, wat wil je nog meer.

Ik ben content!

Nel van Rooij

Na enkele jaren werd Catharine opgevolgd 

door  Rob van Avesaath en daarna hadden we 

Hans Cohnen als mentor. Op het moment is 

Sándor Sinkó onze mentor.

Gaandeweg kwam de behoefte om grotere 

en monumentale werken te gaan maken. 

Vandaar dat ik me in 2003 ingeschreven heb 

bij de academie in Genk. Dit nog in combinatie 

met mijn baan in het Atrium mc in Heerlen.

In 2008 heb ik de academie afgerond. Datgene 

wat ik graag wilde leren kwam daar beslist aan 

bod.

Alhoewel op de academie observeren/

weergeven en dus realistisch werken royaal 

aan bod komt, gaat mijn voorkeur uit naar 

geabstraheerde vormen.

Inmiddels werk ik nog altijd met klei, steen, cement en vooral niet te vergeten, hout.

Geweldig!

Op het moment ben ik bezig mij de kneepjes van het 

l a s s e n eigen te maken, knap lastig hoor! Dit leer ik 

vooral ter ondersteuning voor het beeldhouwen. 

A l s we het dan over ondersteuning hebben mag ik

 zeker Sjef niet vergeten, die me bijstaat met 

het boren van gaten, op de sokkel zetten 

van beelden, fotograferen van mijn werk.
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Joep Mertens,

Joep: niets was je te veel, je haalde in Aken voorraden klei, je gaf 
workshops, vulde het’ kijken naar kunst avonden‘ op een originele 
manier in. 
Tot het laatst toe heb je nog je geweldige kennis van de keramiek 
aan de leden doorgegeven; helaas was ik er toen niet bij.
Je afscheid was veel te vroeg, ! jne herinneringen aan jou blijven 
bij mij en de Ruif.
                Mieke Braam.

 Joep Mertens

 Weert  4 september 1952
 Catsop 7 september 2008

Mijn gedachten gaan terug 

naar de tijd dat we een nieuwe 

mentor voor keramiek kregen:  

Joep Mertens als opvolger van 

Wim Caus. Het was wel even 

wennen; Wim een rustig en 

behouden iemand en dan Joep 

– zeer duidelijk aanwezig en 

enthousiast.

Het klikte goed tussen ons en 

hij stimuleerde je enorm. Zo 

bezochten we de keramiekmarkt 

in Hohr-Grenshausen en het 

Keramion in Frechen regelmatig. 

Daar ontstond het idee om 

zelf glazuren te gaan maken.

Vervolgens met Joep naar Aken 

om bij Khalen grondsto( en voor 

glazuren te kopen.

Met groepjes van twee aan 

het werk, proefplaatjes 

bakken, glazuren maken en 

experimenteren.

Helaas door gebrek aan tijd 

werd het project niet doorgezet, 

maar we hadden er wel veel van 

geleerd. 

Ook de jaarlijkse stookdag bij 

Joep was een groot succes en 

de bijzondere gastvrijheid van 

de familie Mertens droeg bij 

tot een bijzondere sfeer! Hier 

werd ook het initiatief geboren 

om met een aantal mensen een 

eigen raku oven te maken.

De materialen werden aange-

schaft en wij zorgden voor lege 

olievaten en na een dag werken 

hadden we onze eigen oven, 

zodat we thuis zelf konden 

stoken en experimenteren.

Ik ben Joep er nog steeds 

dankbaar voor.
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Regels Regels Regels

Regels  worden opgesteld om diverse zaken gemakkelijker en e)  ciënter te laten verlopen.

Als er veel mensen gebruik maken van bepaalde ruimtes, gereedschappen en materialen , dan moeten er afspraken 

gemaakt worden , zo ook bij De Ruif. Zo heeft het bestuur ook o.a. regels opgesteld voor het gebruik van de ruimtes, het 

opruimen, schoonmaken, het klei- en ovengebruik en het meenemen van gebakken werkstukken.

Het verstrekken van klei en het bakken van werkstukken is een service van de Ruif, maar geen plicht.

Echter het probleem van het opstellen van regels is dat ze gecontroleerd zouden moeten worden en dat er sancties 

zouden moeten zijn bij het overtreden van de regels. Wij vertrouwen altijd op de eigen verantwoordelijkheid van de 

leden en hopen dat leden onderling elkaar hierop wijzen. Het bestuur is niet bij machte – en heeft daar ook weinig tijd 

voor – om overtreders bij de kraag te grijpen…… er ontstaat ergernis en dan zijn we verder van huis…

Wij zijn er van overtuigd dat de meeste Rui# eden de Ruif een goed hart toe dragen en zich verantwoordelijk voelen, 

maar er zijn ook leden die het niet zo nauw nemen met de regels en dan volgt er een  ingrijpende sanctie….

De oven gaat op slot!

Hieronder volgen nogmaals de stookregels, maar denk ook nog eens aan het schoonmaken van de tafels en gebruikte 

spullen , het schoon  achterlaten van de ateliers, het goed opschrijven van de klei en betalen van gebakken werkstukken 

van klei van elders.

Het is eigenlijk een kleine moeite en het verhoogt het werkplezier.

De voorzitter

De Stookregels

• Het bakken gebeurt altijd op risico van maker, de stookmees-ters gaan zo voorzichtig mogelijk om met de  

 werkstukken.

• De te bakken werkstukken moeten goed droog zijn.

• Grote werkstukken moeten worden uitgehold.

• De te bakken werken moeten op de juiste plaats in de stookruimte geplaatst worden voorzien van een brie+ e

 met de naam van de maker, evt. bijzonderheden en bij plaatsgebrek in rek ovenruimte de gewenste   

 baktemperatuur.

• Er wordt op 3 temperaturen gebakken t.w.: Biscuit 900˚C, 

 Glazuur 1050˚C, Steengoed 1150˚C

• Fragiele voorwerpen graag zelf op een ovenplaat zetten.

• De afgewerkte stukken dienen zo spoedig mogelijk mee naar huis genomen te worden. Ze worden na 3 weken

 uit het metalen rek geplaatst.

• Voor werkstukken tot 20 cm gebakken van niet van de Ruif betrokken klei wordt € 1.00 gerekend. Voor werk- 

 stukken groter dan 20 cm bedragen de kosten € 4.00.

• De ovens mogen alleen in- en uitgeladen worden door de stookmeesters.

• Het glazuur op de werkstukken mag niet te dik zijn aangebracht om het afdruipen te voorkomen, zodat de  

 glazuur andere werkstukken en/of oven(plaat) niet “bevuild”.

Bob Heimsoth/Ton Ritterbeeks
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Jaarverslag van Expressiegroep De Ruif 2008

Bestuur

Het bestuur bestond dit jaar uit Corine Vijverberg (voorzitter), Ton Ritterbeeks (plaatsvervangend voorzitter),

John Willems (secretariaat), Francis Mekel (penningmeester), Els Snijders (lid), Ton Coops (lid) en Marie-Louise Hennekens 

(lid). Willy de Jong was vanaf augustus op de bestuursvergaderingen aanwezig ter kennismaking met het bestuur en de 

zaken welke voor het bestuur aan de orde komen.

Mentoren

In september, met de start van het nieuwe Ruifseizoen, bereikte ons het bericht van het overlijden van Joep Mertens. 

Veel leden waren het afgelopen jaar betrokken tijdens zijn ziekte. Na een lange ziekteperiode moesten we toch nog 

onverwacht afscheid van hem nemen.

Nelly van Bekkum was dit jaar mentor tekenen / schilderen op maandagmiddag en woensdagavond. Annehilde Bruining, 

tekenen / schilderen op dinsdagavond. Ivon Drummen, beeldhouwen en boetseren op woensdagmorgen. Gerrie 

Goossens, keramiek op maandagavond. Vicky Mantz, keramiek op donderdagavond en op woensdagmiddag. Sándor 

Sinkó, tekenen / schilderen op donderdagavond en vanaf dit jaar ook beeldhouwen / boetseren op dinsdagavond. Ruud 

Stegen coördineert het modeltekenen op zaterdagmorgen. Hans Kohnen is vanwege gezondheidsredenen gestopt.

Leden

Het totale aantal leden was afgelopen seizoen 122, daarnaast 6 donateurs. 

Leden van De Ruif mogen naast de dagdelen met de mentoren het hele jaar gebruik maken van de atelierruimte’s. Om 

meer inzicht te geven op welke dagdelen de ruimte’s beschikbaar zijn voor vrij atelier heeft het bestuur een lokalenplan 

gemaakt. Deze overzichten hangen ook op de prikborden in de lokalen.

Hierin wordt aangegeven;

o In rood de dagdelen met de mentoren inclusief het tekenen / schilderen op dinsdag. Deelnemen aan deze  

 dagdelen is alleen mogelijk middels opgave via het secretariaat.

o In geel de dagdelen welke beschikbaar zijn voor vrij atelier ( zonder mentor ). Deelnemen hieraan is voor alle  

 leden mogelijk. Informatie hierover, bijvoorbeeld het beheer van de voordeursleutel, kan worden verkregen

 via het secretariaat.

o In groen de dagdelen welke op dat moment geheel bezet zijn.

Activiteiten in 2008

Het jaar werd begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst in De Ruif. Ondanks de slechte weersvoorspelling, met dreigende 

gladde wegen, hebben toch nog meerdere mensen de avond bezocht. Het was gezellig, in de benedenruimte was een 

presentatie met nieuw werk van Jan Keulers. 

Verder was er een DVD-presentatie met beelden van de excursie naar Luxemburg, 

gemaakt door Mat van Stijn. 

De Jaarvergadering was op woensdag 5 maart. Er werd teruggekeken naar 

activiteiten en gebeurtenissen in het voorgaande jaar en de plannen voor het nieuwe 

jaar toegelicht. Zie hiervoor ook het verslag van de bijeenkomst. Op de vergadering 

werden tevens de ! nanciën doorgenomen. 

De workshop gehouden door Joep “oppervlakte behandeling van klei” gaf veel 

nieuwe ideën. Ook was dit jaar bij Joep een stookdag met Raku en Pit-! re. 

Nelly van Bekkum organiseerde een workshop tekenen / schilderen en Herman 

Webers de meerdaagse aquarel-workshop met Gerda Mertens.

De uitnodiging voor de kunst! etsdagen met pinksteren werd uiteindelijk toch 

door het bestuur afgezegd, dit in verband met het tegenvallen van de toegezegde 

lokatie.

Op zaterdag 7 juni organiseerden Vicky en Joep een reisje naar het Westerwald. In 

Hohr-Grenzhaussen bij Koblenz werd een bezoek gebracht aan het keramiekmuseum 

en de jaarlijkse keramiekmarkt.
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Een boekhandel en een groothandel werden bezocht waar de mooiste glazuren konden worden gekocht.

De “Open ateliers” waren in augustus bij Etsje en Anton de Joode, Dré Oomen en Corine Vijverberg. Het was een zeer 

geslaagde dag en voor herhaling vatbaar. 

De donderdaggroepen organiseerden zelf een expositie in het Terpkerkje.

Op 14 september vond in Catsop-Elsloo de Winandusmarkt plaats. De Ruif was hier met 42 deelnemers aanwezig met 

onder meer demonstraties tekenen, schilderen, etsen, keramiek, raku- stoken en beeldhouwen. 

Op de openingsavond in september werden de plannen voor het nieuwe seizoen toegelicht. Verschillende mentoren 

waren aanwezig en vertelden over hun activiteiten.

De jaarlijkse excursie was naar Münchengladbach en Düsseldorf. Verschillende musea werden bezocht. In het haven-

gebied was moderne architectuur van o.a Frank Gehry te 

bewonderen. 

Verschillende activiteiten werden door leden zelf georganiseerd. 

In april was in het Terpkerkje een expositie van Wies Stassen en 

Jan Keulers. In “Galerie Hoeve Den Erver” in Beek en in Geulle 

exposeerde Jessie Driessen. De groepen van de donderdagavond 

tekenen/schilderen en keramiek hielden in augustus een 

expositie in het Terpkerkje. Ook dit jaar vond Glas & Kunst Goirle 

plaats waar Ton Coops exposeerde. 

In 2010 bestaat De Ruif 40 jaar. Het Terpkerkje is gereserveerd 

voor omstreeks mei 2010. Voor de invulling van activiteiten rond 

dit jubileum zal op de jaarvergadering aan de leden worden 

gevraagd een werkgroepje te vormen

Gebouw

Binnen De Ruif wordt door leden veel vrijwilligerswerk verricht. Ook worden klusje’s door leden zelf uitgevoerd.

Bij diverse klusje’s assisteerde Wim Arentz.

De wisselbeker, voor de klusser van het jaar, ging naar Herman Webers.

Een werkgroepje heeft zich beziggehouden om de afzuiging van de 

ovenruimte te verbeteren, met name van de spuitcabine. Een voorstel 

van De Ruif om een afvoerbuis aan de achterzijde van het gebouw aan 

te brengen werd door de gemeente niet ondersteund. Het voorstel van 

de gemeente een afvoerbuis aan te brengen inpandig via het tekenen 

/ schilderen lokaal werd door het bestuur afgewezen. Dit voorstel was 

voor ons te ingrijpend en te duur.

Met name de spuitcabine veroorzaakte stofoverlast en verspreiding van 

mogelijk schadelijke sto( en. Om deze overlast niet alleen voor onszelf 

maar ook voor onze buren te voorkomen werd de spuitcabine buiten 

gebruik genomen, het spuiten is niet meer toegestaan. De compressor 

werd verkocht. Het bestuur verzoekt de leden om niet met schadelijke 

sto( en in de ruimte’s te werken. 

In september bij de start van het nieuwe seizoen werden de “stookregels” 

opnieuw onder de aandacht gebracht. Het komt nog steeds voor dat 

leden de ovens zelf openen. Dit kan tot gevaarlijke situatie’s leiden en is 

absuluut niet toegestaan. De ovens mogen alleen worden bediend door 

Bob Heimsoth en Ton Ritterbeeks. Ook werd  het “rek met opbergspullen’” 

opgeruimd. Veel spullen welke niet meer in gebruik waren werden 

opgeruimd. Op het rek mag per persoon een klei-opbergdoos staan. 

Vanaf september geldt een rookverbod ook voor onze ruimte’s ( ook de 

stookruimte ). 

Er heeft dit jaar diverse malen overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, het bestuur van De Ruif en andere gebruikers 

van het St. Gillisgebouw. Een verzoek om ook van onze ruimte’s gebruik te kunnen maken voor kinderopvang werd 

door het bestuur afgewezen. Waarschijnlijk zullen dit jaar 2 gebruikers van het St. Gillisgebouw ( de Zonnebloem en “Zij 

aktief” ) verhuizen naar het Maaslandcentrum, dit om plaats te maken voor kinderopvang.
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De atelier ruimte’s worden verschillende malen per jaar gepoetst door een “poetsploegje”. Hieraan voorafgaand moeten 

de leden de ruimte’s opruimen en niet gebruikte materialen mee naar huis nemen.

In de benedenruimte werd een nieuwe boiler geplaatst. Voordeursleutels kunnen alleen via de gemeente worden 

aangevraagd, in verband met het regelmatig zoekraken van sleutels wordt nu bij het aanvragen € 15,- borg gevraagd.

Ruifvoer en Website

Het ruifvoer wordt 2 x per jaar gemaakt. Leden welke het ruifvoer in kleur willen hebben kunnen dit bekendmaken bij 

Ton Coops. Extra kosten hiervoor € 2,50 , betalen via Ton.

De website van De Ruif kreeg dit jaar de nieuwe domeinaam www.expressiegroepderuif.nl

Wekelijks wordt de site vernieuwd met laatste ruif-nieuws en informatie over exposities.

Aan de site is nu toegevoegd “Ledenpresentaties..”.  Voor ieder lid en mentor is een aparte webpagina beschikbaar. 

Hierop kunnen foto’s worden geplaatst, informatie over technieken, etc. Leden en mentoren kunnen zien wat op de 

verschillende groepen wordt gemaakt.

Wil je ook meedoen?

Secretariaat De Ruif 2008, John Willems

Expressiegroep De Ruif

Jaarvergadering 11 maart 2009

Aanvang 20.00 uur in de aula van De Ruif

   Agenda

    1. Opening

    2. Mededelingen

    3. Verslag;

     • Jaarvergadering 5 maart 2008

     • Secretariaat 2008

     • Penningmeester 2008

    4. Kascontrolecommissie

    5. Bestuursfunctie’s

    6. 40-jarig jubileum

    7. Extra activiteiten

    8. Rondvraag en sluiting

EXPRESSIEGROEP DE RUIF
Ateliers: Johannes Riviusstraat 4, 6181 BT Elsloo

Secretariaat: Heerstraat Centrum 1, 6171 HS Stein

Telefoonnummer: 046-4337179

http://www.expressiegroepderuif.nl 

Email:  info@expressiegroepderuif.nl  of  info@johnwillems.nl
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Verslag Jaarvergadering De Ruif op 5 maart 2008

Aanwezig;

Bestuursleden; Corine Vijverberg ( voorzitster ), Francis Mekel ( penningmeester ), 

John Willems ( secretariaat ), Ton Coops, Ton Ritterbeeks.

Mentoren; Nelly van Bekkum, Hans Kohnen, Sándor Sinkó.

Leden; Annemie Ritterbeeks, Piet Pijnenburg, Rianne Stassen, Herman Webers, Ger Lemmens, Nel van Rooij, Riet Kleine, 

Trees Driessen, Petra Dohmen, Marie-Louise Janssen, Lenie Jacobs, Carla Martens, Jacques van Laar, Wies Stassen, Ivon 

Drummen, Jan Peters, Jan Keulers, Willy de Jong, Mariet Arenz, Etsje de Joode, Dré Oomen, Karel Gerrits, Gerrit Dam, Piet 

Op den Camp, Paul van Straeten,  Mat van Stijn, Lisette Golüke, Jean Klaassens, Piet Pijnenburg, Anton de Joode, Maria 

Ummels, Ger Lemmens, Jolanda Wijnand, Jessie Driessen, Kees Weterings, Marleen Wels en Marlies Op den Camp.

Afgemeld;

Els Snijders, Marie-Louise Hennekens, Rob Pol, Mieke Braam, Mieke Wintermans, Linda Schrooders, Ine van der Weijden, 

Peter Grimm en Jan Sto( elen.

1. Opening

Corine Vijverberg opent de vergadering en verwelkomt allen. De jaarvergadering maakt het voor de leden mogelijk om 

over De Ruif, samen met het bestuur, na te denken en hun mening kenbaar te maken.

2. Mededelingen

  § Er zijn enkele afmeldingen voor deze vergadering.

  § Voor het tekenen-schilderen atelier is een nieuwe radio-cd speler aangeschaft.

3. Verslagen

Jaarvergadering 2007

  § Op de groepen zijn per seizoen 18 bijeenkomsten met de mentor.

   De eerste 9 voor, de volgende  9, na de kerst.

   Naast de bijeenkomsten met de mentoren mogen leden het hele jaar gebruik maken van de  

   ruimte’s.

  § Na de jaarvergadering in 2007 heeft een werkgroepje bekeken of de betalingen aan de  

   mentoren anders en wellicht met lagere kosten kan worden gedaan. Tevens heeft dit groepje  

   bekeken of de kosten van het administratiekantoor lager kunnen.

   Na onderzoek is gebleken dat beide zaken goed geregeld zijn en ook de kosten hiervoor niet  

   te hoog zijn.

  § Verder heeft het bestuur zich in 2007 uitgebreidt bezig gehouden om de ! nanciën van De Ruif  

   gezond te krijgen. Zie hiervoor ook de overzichten van de penningmeester.

  § Ook dit jaar zal een extra activiteit plaatsvinden met tekenen / schilderen, waarschijnlijk in de  

   Ei( el.

   Verder zijn over het verslag geen opmerkingen.

Secretariaat 2007

  § Ook in 2008 vindt een workshop aquarelleren plaats onder begeleiding van Gerda Mertens.

   Helaas is het niet meer mogelijk hier voor in te schrijven.

  § De Ruif heeft een lijst met “stookregels” voor de keramiekovens.

   De ovens mogen alleen worden bediend door Bob Heimsoth of Ton Ritterbeeks. Ze mogen  

   beslist niet worden geopend door cursisten.

  § Ook in 2007 was het inmiddels bekende “klusgroepje” bestaand uit Ger Lemmens, Ton Coops,  

   Herman Webers en Paul van Straeten weer diverse malen aktief.

  § De nieuwe tafels verkregen via Herman Webers zijn goed van pas gekomen.

   Verder zijn over het verslag geen opmerkingen.



- 12 -

Penningmeester 2007 

In 2007 heeft een controle plaatsgevonden door de belastingdienst. De controle is gehouden bij onze boekhouder 

Theo Smeets. Het onderzoek heeft met name betrekking gehad over de betalingen van de lonen van de mentoren, de 

verantwoording loonbelasting, premie’s verzekeringen.

Bij de controle bleek dat de ! nancieële administratie goed in orde was en aan alle verplichtingen wordt voldaan. Ook 

het UWV heeft aan de uitslag van de controle hun accoord gegeven.

Naast onze penningmeester Francis hebben ook Theo Smeets, Marlies en Hein o/d Camp hier tijd en aandacht aan 

besteed. De Ruif bedankt hun hiervoor. 

De overzichten over 2007 zijn in het Ruifvoer opgenomen.

De Ruif heeft in 2006 met een tekort gedraaid van ca € 2000,-. Voor meer informatie hierover zie het Ruifvoer van 

februari 2007. Het verlies van 2006 is nu omgezet in een positief resultaat van € 573,-. 

In 2007 waren de groepen goed gevuld. Er waren weinig afmeldingen. De Ruif heeft eenmalig extra subsidie via 

de provincie verkregen. Diverse sponsers zijn benaderd voor extra inkomsten. Door veel deelnemers aan de extra 

activiteiten zijn ook hier extra inkomsten door verkregen.

Onze ! nancieële adviseur heeft aangegeven dat om een positieve begroting te behouden ook voor 2008 extra 

inkomsten via sponsering en activiteiten nodig is. Ook moeten de contributieopbrengsten hierbij gelijk blijven.

De leden wordt verzocht mee te helpen met het werven van nieuwe leden om de voldoende inkomsten via contributie 

te behouden.

De marges in de ! nancieën zijn echter klein. Een extra subsidieverzoek bij de gemeente is afgewezen. 

4. Kascontrolecommissie

Op 27 februari heeft de kascontrole plaatsgevonden door Carla Martens en Jacques van Laar.

De controle van de belastingdienst heeft kort voor de kascontrole plaatsgevonden.

De commissie feliciteert het bestuur voor het wegwerken van het tekort van vorig jaar en dat hier een positief resultaat 

tegenover is gezet. 

De begroting voor 2008 wordt echter krap bevonden. De marge’s zijn klein. Voorgesteld wordt de kosten voor 

vergaderingen, secretariaat en ruifvoer apart te boeken. Ook de website hiervoor gebruiken. Wanneer hier meer mee 

wordt gedaan dan zijn hier ook extra kosten voor.

Belangrijk is dat de groepen goed gevuld blijven en de plekken worden opgevuld waar mensen stoppen. Ook het 

werven van meer donateurs kan de contributie inkomsten verhogen.

Ook door de aanwezige leden worden voorstellen gedaan om de inkomsten te verhogen.

Bijvoorbeeld het houden van een veiling en een gedeelte van de opbrengst hiervan ten goede van De Ruif te laten 

komen.

De inning van het ko)  e-geld blijft zoals het was. De inkomsten dekken ruim de kosten.

5. Contributieverhoging

Mede door de kleine marges in de begroting heeft het bestuur ook naar de hoogte van de contributie’s gekeken. 

De contributie is ook vergeleken met andere instellingen. Hierbij wordt vermeld dat lidmaatschap van De Ruif meer 

inhoudt dan alleen de avond begeleidt door de mentoren. Leden kunnen het hele jaar gebruik maken van de ruimte’s 

en meedoen aan extra activiteiten.

Een verhoging van de contributie met € 20,- voor dit jaar, alsook voor volgend jaar, wordt door het bestuur voorgesteld 

en door de aanwezige leden accoord bevonden.

6. Extra activiteiten

  § De workshop van Joep “oppervlaktebehandeling van klei” is nu nog bezig.

  § Door Vicky en Joep wordt op zaterdag 7 juni een bezoek aan Hohr Grenzhausen in het   

   Westerwald bij Koblenz ge-organiseerd. Met onder andere een bezoek aan de jaarlijkse  

   keramiekmarkt, museum, ateliers en vakboekhandel. Bij voldoende deelnemers vindt de reis  

   plaats per bus.

  § De Ruif heeft weer een uitnodiging gekregen voor deelname aan de kunst! etstocht met 

   pinksteren. De locatie is op dit moment nog niet bekend. Voor deelnemers is € _?_,- inschrijfgeld,

    bij verkoop geen afdracht.
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  § In september 2008 vindt in Catsop-Elsloo de Winandus Kunst en Antiekmarkt plaats. Het thema

   voor dit jaar is beeldende kunst. De Ruif is door de organisatie uitgenodigd aan dit thema  

   invulling te geven. Een werkgroepje zal binnenkort starten met de voorbereiding, verdere  

   informatie zal dan volgen.

  § Op zaterdag en zondag 16/17 en 23/24 augustus vindt in het Terpkerkje een expositie plaats  

   van de donderdagavond groepen.

  § 13 tot en met 16 maart 2008, Glas & Kunst Goirle, vrij-kaarten te verkrijgen via Ton Coops.

  § Van 14 maart – 27 april vindt in ‘Galerie Hoeve Den Erver’ in Beek een expositie plaats van Jessie

   Driessen en Huub Rouschen.

  § Vanaf vrijdag 25 april tot en met zondag 27 april vindt in het Terpkerkje een tentoonstelling  

   plaats met beelden van Jan Keulers en schilderijen van Wies Stassen.

  § De najaarsexcursie zal waarschijnlijk plaatsvinden naar Düsseldorf.

7. Rondvraag en sluiting

  § Kort na de jaarvergadering zullen de aanmeldingsformulieren voor het nieuwe seizoen weer 

   worden verspreid. De leden worden verzocht de formulieren tijdig in te leveren en te controleren

   of alle gegevens juist zijn.

  § De spuitcabine mag niet meer worden gebruikt. Dit gezien de mogelijke overlast stof voor onze

   buren alsook in de eigen ruimte’s kan veroorzaken. Er is op dit moment geen oplossing om de  

   afzuiging voor de oven-ruimte te verbeteren. 

  § Wim Arentz heeft de electrische draaischijf gerepareerd.

  § De inkoopprijs van klei is gestegen. Hierdoor zal ook De Ruif de verkoopprijs aanpassen.

  § In verband met het door de overheid ingevoerde rookverbod in openbare gebouwen zal met  

   ingang van het nieuwe seizoen ook in de ruimte’s van De Ruif niet meer worden gerookt.

  § Kleibestellingen dienen tijdig te worden doorgegeven.

  § Er is een verzoek voor meer stroompunten in de beneden-ateliers.

  § We maken met veel mensen gebruik van onze ruimte’s. Het verplaatsen van werkstukken moet

   met zorg gebeuren. 

   Op het rek met kleidozen mag per persoon een klei-opbergdoos staan.

  § Jolanda Wijnand stelt voor het houden van “open huis dagen”, uitsluitend voor rui# eden.

   Dit op bijvoorbeeld dezelfde dag bij verschillende mensen.

  § Er wordt nogmaals vermeld dat leden het hele jaar door, ook zonder mentor, mogen doorwerken

   in de ruimte’s.

Dankbetuigingen voor onder meer;

  § Hans Kohnen gaat De Ruif verlaten. Heel hartelijk bedankt voor het samen begeleiden   

   van vele activiteiten.

  § Marleen Wels voor het verzorgen van de was van de hand- en theedoeken.

  § Fianna en Peter Grimm voor het vervullen van secretariaatwerkzaamheden.

  § Het “klusgroepje” bestaande uit Ger Lemmens, Paul van Straeten, Herman Webers en   

   Ton Coops voor het opknappen van de ruimte’s.

  § Carla Martens en Jacques van Laar voor het houden van de kascontrole. 

   Lisette Golűke meld zich aan als nieuw lid voor het nieuwe jaar.

  § Marlies Op den Camp, Ine van der Weijden en Corine Vijverberg voor het organiseren   

   van excursie’s.

  § Vicky Mantz voor het vervangen van Joep Mertens op woensdagmiddag.

  § Bob Heimsoth en Ton Ritterbeeks voor het stoken van de ovens.

  § Piet Op den Camp voor het onderhouden van de website.

  § Trees Driessen en Kees Weterings voor hun bijdrage aan het ruifvoer.

Corine bedankt allen voor hun aanwezigheid bij deze jaarvergadering en hun bijdragen aan de diverse activiteiten.

Secretariaat De Ruif 2008, John Willems
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EXPLOITATIEOVERZICHT DE RUIF 2008-2009

2008 2009

Begroting Werkelijk Verschil Begroting

Opbrengsten

contributie 17000 18570 1570 20000

koffie en klei 1750 2482 732 2100

subsidie 6300 6200 -100 6200

sponsoring 500 927 427 500

activiteiten 1000 2142 1142 1000

rente 400 513 113 500

Totaal opbrengsten 26950 30834 3884 30300

Kosten

huur 5700 5523 -177 5600

mentoren 10000 10633 633 11000

loonbelasting etc. 6100 5624 -476 5800

vergaderingen/secretariaat 1500 2182 682 2300

koffie en klei 1300 1844 544 1500

activiteiten 500 1642 1142 500

afschrijving inventaris 300 260 -40 300

inventaris en materialen 200 487 287 500

poetsen 400 390 -10 400

telefoon 150 147 -3 150

Voorbereiding jubileum 1000

diversen 800 1198 398 1250

Totaal kosten 26950 29930 2980 30300

Exploitatieresultaat 0 904 904 0
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                  BALANS PER 31 DECEMBER 2008 in euros

Activa 31-12-2008 31-12-2007 Passiva 31-12-2008 31-12-2007

Inventaris 1253 1513 Vermogen eind vorig jaar 15715 15142

Klei 0 0 Resultaat dit jaar 904 573

Liquide middelen 576 24 Vermogen eind dit jaar 16619 15715

Contributies 0 0

Bank betaalrekening 719 979 Contributies 80 210

Bank spaarrekening 15192 14679 Nog te betalen loonbel. 821 907

Nog te betalen overig 220 363

Totaal 17740 17195 Totaal 17740 17195

Toelichting penningmeester bij resultaten 2008 en begroting 2009.

Resultaten 2008.

Met als uitgangspunt een sluitende begroting voor 2008 is het werkelijk resultaat geëindigd op een positief saldo van 

euro 904.

Dit resultaat is tot stand gekomen door:

1. Positieve afwijkingen in de verschillende opbrengstenposten ten bedrage van + 3884.  Met name:  contributie 

 + 1570,   ko)  e en klei + 732,   subsidie - 100,   sponsoring + 427,   activiteiten + 1142   en rente  + 113.

2. Negatieve afwijkingen in de diverse kostenposten ad 2.980. De belangrijkste afwijkingen zijn: extra kosten  

 mentoren en de af te dragen loonbelasting +157,   kosten vergaderingen etc. + 682,   ko)  e en klei + 544,

 kosten activiteiten + 1142,   inventaris + 287 en   diversen + 398. Tenslotte zijn er lagere kosten voor huur,  

 afschrijving inventaris, poetsen en telefoon ad -53.

Balans per 31 December 2008.

Door het positieve resultaat over het jaar 2008 is het vermogen van de vereniging met euro 904 gestegen naar euro 

16.619. Dit vermogen is nodig als bu( er voor het afdekken van onvoorziene omstandigheden.  

Begroting 2009.

Er wordt een begroting 2009 gepresenteerd met een exploitatieresultaat van 0. Er is rekening gehouden met een 

toename van de contributies en van de kosten mentoren. Hierdoor nemen ook de kosten van loonbelasting en sociale 

wetten toe. De overige posten van de begroting zijn voorzichtig begroot.

Er is eenmalig een post van 1000 euro opgenomen als kosten voor de voorbereiding van het jubileum in 2010.
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EXPOSITIE “OPEN EN BLOOT”
Van 8 maart t/m 1 april 2009 exposeren Ivon Drummen en Dorine Hulshof

bij Victor 4art aan de Heerlerbaan 66 te Heerlen

Vrouwen. hun lijven, hun wezen, hun inhoud. De favoriete inspiratiebron voor beide kunstenaars. Als je naar de beelden 

van Dorine Hulshof kijkt zit je de vrouwen echt op de huid, zo dichtbij komen ze. Bij  de werken van Ivon Drummen kun 

je zelfs letterlijk naar binnen kijken. Dorine is van de vlezige plasticiteit, Ivon van de etherische ruimtelijkheid. Ze tonen 

de vrouw krachtig en kwetsbaar tegelijk. Vol energie en kracht, maar volledig open, zo zijn hun beelden en zo kennen 

we Dorine en Ivon ook zelf.

Bijzonder is de installatie waar ze twee projecten van elkaar ineen schuiven tot een gezamenlijk nieuw werk. Vele 

vrouwen hebben hun lichaam gedeeltelijk voor dit werk ter beschikking gesteld.

Ter ere van de Internationale Vrouwendag is de opening van de expositie op zondag 8 maart.

De expositie wordt geopend om 15.00 uur. 

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door het duo “Cellissima” Ook dat bestaat uit twee vrouwen, 
Veronique Franssen en Sara Noordkamp.
De expositie is geopend:           Werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur

Ivon Drummen

Dorine Hulshof

Beste rui! eden,na een jaartje over geslagen te hebben houd ik mijn open kunstdag  
op zondag 30 augustus van 10.00 tot 18.00uur.

Mieke Braam 
Pastoor Janssenstraat 8

Limbricht
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HÉT ADRES VOOR MAATWERK IN ROUWDRUKWERK!

R O U W D R U K W E R K
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26 t/m 29 maart 2009

Fabriekstraat 73  Goirle  
Industrie terrein Tyvoort; route 8  

www.glaskunstgoirle.nl

Glas&kunst Goirle is gesponserd door



VIJFLETTERWOORD

Is het kunst

vraagt hij voorzichtig

anders weet hij niet

of hij genieten mag

als hij het mooi vindt

wil dat dan zeggen

dat het kunst is

ik kan het niet helpen

ik vind het mooi zegt hij

alsof hij er zich voor verontschuldigen moet

bij de kenner die zegt

dat het geen kunst is

maar als hij het mooi vindt

dan staat hem dat vrij

zegt de kenner goedgunstig.

Remco Campert

uit: Nieuwe herinneringen


