JAARVERSLAG VERENIGING EXPRESSIEGROEP ‘DE RUIF’ 2020: EEN JAAR VAN GROTE UITERSTEN
Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Secretariaat: Diependaalstraat 88, 6171 JG Stein.
Mailadres: info@expressiegroepderuif.nl

Zonder jullie is er geen Ruif! Wij zijn jullie bijzonder dankbaar dat je het lidmaatschap hebt voortgezet
in deze coronatijd, of ons op een andere manier steunde. Wij hopen dat nieuwkomers zich welkom
voelen.
Het bestuur van De Ruif presenteert bij elke jaarvergadering onder andere een jaarverslag. De huidige
periode is zo uitzonderlijk dat wij dit nu reeds separaat verspreiden. Hoewel het openbare leven – en
daarmee onze vereniging – goeddeels tot stilstand kwam is er namelijk ook veel gebeurd; voor en achter
de schermen. Daarom was 2020 een jaar van grote uitersten.

VERENIGINGSBESTUUR EN -ONDERSTEUNING:
Het bestuur van Expressiegroep De Ruif bestond op 1 januari 2020 uit:
Peter Grimm (Elsloo): voorzitter
Gerrit Dam (Beek): penningmeester
Arnoldien Schepers-Pepels (Stein): secretaris
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Marion Zuidema (Elsloo): lid (inkoop, schoonmaakploeg en aanspreekpunt ovenmeesters)
Ine van der Weijden (Elsloo): lid
Rob Vos (Stein): gaf in 2019 aan interesse te hebben voor het bestuur. In mei 2020 zag hij daarvan af en
is daarom niet voorgedragen aan de ledenvergadering.
Geen bestuurslid op 1 januari 2020, maar wel bijzondere vermelding verdienen:
Ton Ritterbeeks en John Willems: stookmeesters keramiek.
Marlies Op den Camp: coördinatie modeltekenen
Anton de Joode en Piet Op den Camp: redactie Ruifvoer en Ruifflits
José Lambrix en Marlies Op den Camp: kascontrole
Ine van der Weijden: wasgoed
Marleen Wels en Lily Ogg (vrijwilligster): poetsploeg
Marlies Op den Camp, Corine Vijverberg en Ine van der Weijden: organisatie excursie (niet in 2020)
Pierre Bosch, Ton Coops, Piet Pijnenburg, Henk Slegers en John Willems: klusploeg
Per 1 oktober 2020 is ook Piet Op den Camp stookmeester, waarvoor De Ruif hem zeer erkentelijk is.
Het bestuur wijst op het bestaan van zogenaamde Volontarios die in de gemeente Stein voordelen
bieden aan mensen die zich vrijwillig inzetten.
Volgens het huishoudelijk reglement moest Peter Grimm begin 2020 zijn termijn als voorzitter na acht
jaar beëindigen. De periode van vier jaar mag immers maar één keer worden verlengd. Verschillende
kandidaten zijn benaderd, maar de opvolging was op 31 december helaas nog niet geregeld. De positie
vacant stellen is wegens de corona-pandemie niet in het belang van de vereniging, maar een nieuwe
voorzitter is wel gewenst. De penningmeester Gerrit Dam zal in seizoen 2021-2022 moeten aftreden
omdat ook hij dan twee termijnen van vier jaar heeft gediend.
Het bestuur vergaderde in 2020 zes maal. Dat gebeurde bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis
en in De Ruif. Een vergadering in oktober verviel wegens de lockdown. Deze maatregel hindert het
gangbare overleg.
Zowel het jubileum als de pandemie vergden tijd en aandacht van het bestuur. In dat kader is extra
gesproken met de Culturele Werkgroep Stein (CWS) en met de Gemeente Stein (wethouder Gina van
Mulken, Sandra Beerens, Ralph Bovens en Frank van den Boomen). In het verlengde daarvan is De Ruifvoorzitter uitgenodigd mee te denken over een nieuw cultuurbeleidsplan van de gemeente.
De jaarvergadering van 16 april is afgelast door de lockdown. Zowel statuten als huishoudelijk reglement
voorzien niet in deze overmachtssituatie, maar de kascontrole vond wel plaats. De verantwoording over
2019 en het voorstel van de begroting voor 2020 gebeurde daarom schriftelijk via een Ruifflits. De leden
werden uitgenodigd te reageren, wat echter niet gebeurde. Het bestuur zette zijn werkzaamheden voort.
De seizoenopening op 30 september vond bij uitzondering plaats in het Maaslandcentrum, waar meer
ruimte is dan in de eigen ateliers. Deze avond is benut om de leden te informeren en raadplegen zoals bij
een jaarvergadering in het voorjaar.
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DE RUIF KLEURT GOUD: HET 50-JARIG JUBILEUM… EN EEN ONVERWACHTE DRAAI DOOR CORONA
Expressiegroep De Ruif werd in 1970 opgericht, zodat in 2020 het gouden jubileum werd gepland. De
eerste voorbereidingen begonnen al in 2018, die eind 2019 en begin 2020 werden afgerond. Op
vrijdagmiddag 3 april zouden burgemeester Leurs en wethouder Van Mulken de festiviteiten officieel
openen met een dubbelexpositie in het Terpkerkje te Urmond en Kunstmoer De Grous in Stein.
De organisatie van de exposities vond plaats in nauwe samenwerking met de CWS. Deze droeg zorg voor
de selectie van de werken, de fraaie grafische vormgeving van het logo en het drukwerk en zij zou tevens
de inrichting en surveillance voor zijn rekening nemen. Al met al werden de onderlinge banden zeer
versterkt. De CWS zou het Ruifjubileum aangrijpen om in het najaar een groot cultuursymposium te
organiseren, waarvoor de eerste verkenningen werden gedaan.
Meteen na de opening moest een uitgebreid feestprogramma van mooie workshops starten, dat door
leden en mentoren in de Ruif-ateliers was georganiseerd. Zij stonden ook voor niet-leden open. De
inschrijvingen liepen voorspoedig, mede dankzij een gesmeerde aanmeldprocedure.
Tot slot stond een groot eindfeest voor leden en genodigden op de rol. Dat moest op 9 mei in de Merode
plaatsvinden.
Anton de Joode en Piet Op den Camp zorgden voor de samenstelling van een uitgebreide flyer voor de
workshops en produceerden tevens een heel mooi jubileumnummer van het Ruifvoer. Dat arriveerde te
elfder ure voor de seizoenstart.
Voor het programma was een jubileumwerkgroep van leden en mentoren zeer hard in de weer. Om alles
op de rit te zetten is in 2019 en 2020 heel veel werk verzet en voorbereid.
Eervolle vermelding verdienen in alfabetische volgorde: Nelly van Bekkum, Piet Op den Camp, Gerrit
Dam, José Fijnaut, Anton de Joode, Willy de Jong, Rob Vos, Corine Vijverberg, Ine van der Weijden, John
Willems. De helpende handen zijn o.a. van José Bohlem, Lucy Bruls, Bertha Counet, Augustine Crol, Petra
Dohmen, Mia Gijzen, José Lambrix, José en Ton Meertens, Maria Mingels, Paula Olijve, Anny van Riet,
Fianna van Stijn, Ria Temmink en Marleen Wels.
Uit het CWS-bestuur is vooral samengewerkt met Servé Heijing, Paul Hacking en Hil Oomen, terwijl De
Ruif ook enkele keren aanschoof bij voltallige CWS-vergaderingen.
Onze leden hadden hun werkstukken uitgezocht en sommige groepen maakten een gezamenlijk werk.
Maar liefst 145 schilderijen, grafisch werk en tekeningen plus 125 stukken keramiek en beelden werden
opgegeven, waaruit de CWS een selectie maakte.
Inmiddels had de pers het jubileum opgemerkt en kreeg De Ruif behoorlijk wat media-aandacht, mede
via de gemeente, de CWS en eigen inspanningen. Verschillende agenda’s en expositieladders
vermeldden het programma.
Iedereen verheugde zich op de komende festiviteiten, maar toen sloeg het coronavirus toe. Op 16 maart
besloot het bestuur het jubileum op te schorten naar najaar 2021. Alle voorgenomen activiteiten
werden in overleg met de CWS afgelast. De exposities zijn ingepland in oktober 2021, de overige
activiteiten volgen in de loop van het seizoen ’21-’22. De ateliers moesten zelfs worden gesloten tot 1
juni wegens de landelijke lockdown.
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Helaas bleef het virus niet onder controle en sloot De Ruif opnieuw van 6 tot en met 18 november na
contact met de gemeente. Enkele weken later volgde op 15 december de derde lockdown, die zelfs tot in
februari 2021 duurde.1 Sluiting is in de Ruif-geschiedenis alleen gebeurd wegens verhuizingen, en die
duurden niet zo lang.
Op moment van schrijven zijn de bizarre tijden nog niet achter ons. Het bestuur initieerde protocollen
voor hygiëne en afstand bewaren in de ateliers, die met hulp van de GGD Zuid-Limburg zijn opgesteld.
Marlies Op den Camp en Anton de Joode zorgden voor een extra protocol voor modeltekenen. In de
ateliers vonden verschillende aanpassingen plaats en de groepsgrootte werd gelimiteerd.
Met inachtneming van deze regels werd in De Ruif gewerkt wanneer het kon. Overige gevolgen komen
hierna aan de orde.

FINANCIËN:
Van de financiële resultaten over het jaar 2020 en de begroting voor 2021 doet penningmeester Gerrit
Dam apart verslag.
De contributie voor het seizoen 2019-2020 was € 210 voor niet-keramisten en € 220 voor keramisten.
Aanvankelijk meende het bestuur hetzelfde bedrag te vragen voor het seizoen 2020-2021. De begroting
voor 2020 – opgesteld in 2019 – had dit bedrag als uitgangspunt. De tijd haalde ons echter in.
Door de coronapandemie bleken in de zomer helaas drastische ingrepen nodig, te beginnen bij aanvang
van het seizoen 2020-2021. De Ruif moest enkele feiten onder ogen zien, waarop een reactie
onvermijdelijk was:








Er zegden tot 1 juli meer leden op dan gebruikelijk. De vrees voor corona-besmetting is daaraan
mede schuld. Talloze verenigingen kampten met ledenverlies – De Ruif is geen uitzondering. In
de zomer moest het bestuur rekening houden met een verdere daling.
De groepsgrootte is wegens de 1,5 meter afstandsregels kleiner dan wenselijk is voor een
gezonde exploitatie. Nu kunnen niet meer dan 11 personen per dagdeel werken, waar voorheen
een groter aantal geen probleem was.2 Daardoor dalen de inkomsten per groep en worden de
marges geringer.
De kans bestond dat een groep met ingang van het seizoen 2020-2021 te weinig leden overhield
om een mentor te kunnen betalen. Om die zoveel mogelijk tegemoet te komen vond het bestuur
een aanpassing wenselijk van de verhouding tussen het aantal dagdelen en de groepsgrootte.
Door de afgenomen inkomsten èn door de wens om zoveel mogelijk groepen een mentor te
geven werd de verhouding tussen het aantal leden en het aantal dagdelen gewijzigd. Ook een
groep van 7 leden houdt een mentor (voorheen niet, zie bij de paragraaf ‘Mentoren’).

1

Lockdown: stand eind januari 2021.
Per verdieping kunnen 10 personen werken, met een 11e op de overloop boven, of – bij hoge uitzondering – op de
gang beneden. Laatstgenoemde plek is echter geen oplossing. De ervaring leert dat per dagdeel altijd één of meer
leden zijn verhinderd. Dan is voldoende afstand mogelijk en hoeft de onwenselijke plek beneden in de gang niet te
worden gebruikt.
2
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De Ruif betaalde tijdens de lockdown de huur van onze accommodatie aan de gemeente door. In
tegenstelling tot sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties is deze voor De Ruif
niet kwijtgescholden.
Inventarisatie bij het Rijk en de Provincie wees uit dat wij buiten alle coronasteunmaatregelen
vallen, inclusief die voor de cultuursector.
Contributieverhoging met € 10 (2 x € 5) is noodzakelijk per 1 januari 2021. De jaarvergadering
van 2014 drong reeds aan op verhoging van de contributie om de financiële positie te
versterken. In de zomer dwongen de omstandigheden alsnog tot verhoging.
Alles bijeen verwachtte het bestuur in augustus dat het boekjaar 2020 met rode cijfers ging
eindigen, net als 2021. De vereniging heeft in de afgelopen jaren een reserve voor noodgevallen
opgebouwd. Deze situatie doet zich nu voor en we besloten te gaan interen. Het streven is om in
2022 opnieuw zwarte cijfers te noteren.

Het tijdelijke noodplan wordt in het voorjaar van 2021 geëvalueerd.
Dat De Ruif tijdens de lockdown géén kwijtschelding van de huur kreeg is (aan de hand van onze kennis
van dat ogenblik) samen met de CWS besproken met wethouder Van Mulken en mw. Beerens van de
Gemeente Stein. Deze namen de signalen serieus en eind 2020 kon De Ruif een aanvraag indienen voor
extra gemeentelijke steun. De verloren weken van de derde lockdown zijn hierin niet opgenomen.
De gemeente heeft in de aanloop naar het jubileum een aparte subsidie verleent om de kosten tegemoet
te komen. Het uitstel van de activiteiten was overmacht en gelukkig hoeft De Ruif het verleende bedrag
niet terug te betalen. Dat is gereserveerd voor 2021, maar een deel is reeds besteed aan drukwerk enz..
De Rabobank Campagne Clubkas bracht in november een aardige bijdrage op dankzij leden die op ons
stemden. In 2020 haalden wij € 328 op, iets meer dan het voorgaande jaar (2019: € 276,10). Deze extra
inkomsten waren zeer welkom. Graag danken wij de bank voor het initiatief en natuurlijk iedereen die op
De Ruif stemde!
De voortdurend veranderende situatie zorgde ervoor dat uiteindelijk de balans gunstiger uitviel dan de
bijgestelde prognose van augustus liet aanzien. Door de lockdown zijn 22 mentordagdelen uitgesteld en
niet betaald in 2020. Een deel van het begrote honorarium van de mentoren is daarom als reservering
doorgeschoven naar 2021. Het boekjaar 2020 wordt mede daardoor met een licht negatief saldo van
minus € 482 afgesloten. Dat is toevallig conform de begroting, maar de oorzaak hiervan is complex.
Bovendien is 2021 hoogst ongewis. Een inhaalslag van ‘opgepotte dagdelen’ uit 2020 zal echter geen
invloed hebben op de begroting van 2021.
Boekjaar
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Saldo €
min 482
289
3.530
748
2.200
2.633
437
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Helaas blijft onzekerheid over de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, die in de toekomst
wellicht verder daalt.
Het bestuur deed in 2020 enkele noodzakelijke uitgaven. Veruit de belangrijkste in tijden was de
aanschaf van een nieuwe oven. Deze vervangt de Nabertherm N 100, die meer dan veertig jaar oud was
en uitviel. Herstel was geen optie. Dat wij het gebouw delen met een kinderopvang geeft ons een extra
verantwoordelijkheid ten aanzien van brandveiligheid en milieuaspecten.
De ovenmeesters oriënteerden zich grondig bij verschillende leveranciers, vanuit het bestuur gesteund
door Marion Zuidema. In mei volgde hun advies tot aankoop bij OBU Electrowarmte (Schouren) van een
nieuwe Nabertherm N 150 met B 400 controller. Het bestuur nam dit advies over.
De bestelling arriveerde op 20 augustus. De firma Schouren zorgde voor de installatie en daarmee heeft
de vereniging twee bedrijfszekere en veilige ovens.
De vorige ovenaanschaf werd tien jaar geleden bij het veertigjarig jubileum grotendeels gesubsidieerd.
Inmiddels is de stemming volledig veranderd bij mogelijke geldschieters, zoals het Prins Bernhardfonds.
Mogelijkheden werden onderzocht, maar vergeefs. Dat dwong de vereniging de aankoop van ca € 7.000
volledig uit de reserves te financieren. Dit gebeurt door de oven in vijf termijnen af te schrijven.
De vereniging dankt het financiële overzicht aan het nauwgezette werk van Gerrit Dam, die met behulp
van het programma PC Leden de financiële jaarstukken kan produceren.
De Ruif maakte in 2020 opnieuw gebruik van een administratiekantoor voor loonadministratie en
bijbehorende belastingaangiften.

MENTOREN:
Op 1 januari 2020 waren de volgende mentoren bij De Ruif:
Nelly van Bekkum: maandagmiddag, tekenen, grafiek en schilderen
José Fijnaut: maandagmiddag en woensdagmiddag, keramiek en boetseren
Lei Hannen: maandagavond, keramiek en boetseren
Ivon Drummen: dinsdagmiddag en woensdagmorgen, keramiek en boetseren
Annehilde Bruining: dinsdagavond en donderdagavond, schilderen en tekenen
Vivianne Schuijren: dinsdagavond, boetseren en beeldhouwen
In september is in De Ruif de jaarlijkse mentorenavond gehouden om het afgelopen jaar en de
vooruitzichten door te nemen. De coronaperikelen kwamen daarbij uitgebreid aan bod.
Het rooster werd grondig verstoord door de drie lockdowns. Door de voorjaarssluiting hadden enkele
groepen nog dagdelen ‘te goed’, wat zich in versterkte mate herhaalde in het najaar. Niet gegeven
dagdelen (22) zouden in 2021 ingehaald moeten worden. Omdat de mentoren een 0-uren contract
hebben kunnen we deze kosten doorschuiven naar 2021.

Pag. 6

In 2020 probeerde het bestuur de leden te stimuleren werk van mentoren te kopen. Zij krijgen zelfs een
speciale ledenkorting, waarop wij graag nogmaals wijzen. De Ruif bemiddelt niet – neem zelf svp met
de betreffende kunstenaars contact op en informeer naar de mogelijkheden!

HOEVEEL MENTOR-UREN PER GROEP?
Tot en met de zomer van 2020 hanteerden wij de stelregel, dat bij elf leden een maximum aantal
dagdelen (een ochtend, een middag, of een avond) wordt aangeboden. Als een groep minder leden telt,
is het aantal dagdelen navenant kleiner om financieel niet in de rode cijfers te belanden. Uiteraard
proberen we het maximum eruit te halen voor leden en mentoren.
Dit schema laat zich als volgt uitsplitsen:
Schema groepsgrootte en dagdelen mentoren t/m september 2020
Bij 11 leden of meer 9 + 9 keer mentorbegeleiding; resp. voor en na Kerst
Bij 10 leden
8 + 8 keer
Bij 9 leden
1 x 8 keer en 1 x 7 keer
Bij 8 leden
7 + 7 keer
Bij 7 leden of minder

Geen mentor

Opmerking
Maximum 15 leden
Data in overleg tussen
groep en mentor.
Atelier tussentijds
beschikbaar.
Atelier beschikbaar

Zoals gemeld greep het bestuur in de zomer naar een noodplan om de continuïteit in het nieuwe seizoen
zo veel mogelijk te garanderen. Hierdoor worden zelfs iets meer dagdelen aangeboden dan tot en met
september. Door de nieuwe lockdowns kwam de roosterindeling ‘voor en na de Kerst’ op losse
schroeven.
Schema groepsgrootte en dagdelen mentoren m.i.v. oktober 2020.
Noodplan seizoen 2020-2021.
Bij 12 leden
9 + 8 keer mentorbegeleiding, voor en na Kerst
Bij 11 leden
Bij 10 leden
Bij 9 leden
Bij 8 leden
Bij 7 leden
Bij 6 leden

8 + 8 keer
8 + 7 keer
7 + 7 keer
7 + 6 keer
6 + 6 keer
Enkele dagdelen in overleg met bestuur,
afhankelijk van financiële ruimte.

Opmerking
Maximaal 11
personen in atelier.
Data in overleg
tussen groep en
mentor. Atelier
tussentijds
beschikbaar.

De inschrijving loopt automatisch door naar het volgende jaar, tenzij het lid zich voor 1 juli afmeldt of
voor een andere werkvorm kiest.
Wij hopen dat iedereen zich wil blijven inspannen om nieuwe leden voor De Ruif te werven! Alleen op
die manier blijft de vereniging in stand.
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GROEPEN ZONDER MENTOR:
Op 1 januari 2020 werkten in de ateliers de volgende groepen zonder mentor:
Dinsdag overdag: schilderen en tekenen
Vrijdag overdag: schilderen en tekenen (boven) en keramiek (beneden)
Zaterdagmorgen: modeltekenen (boven) en keramiek (beneden).
Met ingang van het nieuwe seizoen kwam een nieuwe groep keramisten op donderdagochtend
zelfstandig werken. Ze zijn door het bestuur en de ovenmeesters wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen
van onze vereniging.
Het modeltekenen is in het najaar opgeschort wegens de vrees voor corona, ondanks een zorgvuldig
protocol.
ZELFSTANDIG GEBRUIK VAN DE ATELIERS:
Naast het ‘reguliere seizoen’ van De Ruif werken verschillende groepen en leden zelfstandig in de ateliers
door. Deze ruimten zijn beschikbaar tijdens de uren waarop een groep staat ingeschreven. Door dit
ateliergebruik het hele kalenderjaar aan te bieden heeft De Ruif een unieke plek in de regionale
amateurkunst.
Ter compensatie van het ongemak door het noodplan mogen de Ruifleden zonder bijbetaling de ateliers
extra gebruiken op woensdagavond, donderdagmiddag en vrijdagavond. Deze dagdelen zijn roostervrij.
Zodra het noodplan buiten werking treedt vervalt deze regeling.
Tegenover het recht op ateliergebruik staan uiteraard wel verplichtingen jegens de ruimte en elkaar.
Hopelijk ten overvloede verspreidde het bestuur in november 2015 een circulaire waarin deze op een rij
staan, vooral om beschadigingen aan werkstukken te voorkomen en het poetsen te stimuleren. De leden
worden opgeroepen zich hieraan te houden, net als aan de coronaprotocollen.
LEDEN:
De Ruif had op 1 oktober bij de start van het nieuwe seizoen in totaal 111 leden, van wie 14 donateurs en
één erelid.
De coronacrisis is ingrijpend voor de hele amateurkunst in de regio. Kort voor de aanvang van haar
lesseizoen staakte bijvoorbeeld de Volksuniversiteit Maasland te Geleen in het najaar plots haar
werkzaamheden. Enkele cursisten vonden de weg naar De Ruif (donderdagochtend), zodat ons
ledenverlies enigszins werd verzacht. Over het ledenverloop in 2021 is elke voorspelling problematisch,
maar wij hopen dat het zich consolideert door de vaccinatiecampagne.
Jaar per 1
oktober
2020
2019

Totaal leden
111
119

Waarvan
donateurs:
14
11
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Jaar per 1
oktober
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Totaal leden
123
126
127
129
126
125
123

Waarvan
donateurs:
11
11
13
11
11
11
10

Het bestuur heeft regels vastgesteld over het tussentijds aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap.
Hiervoor zijn duidelijke criteria, zodat geen misverstanden ontstaan. Ze zijn aangekondigd via een
Ruifflits, aangegeven in de jaarvergadering van 2019 en bij het secretariaat op te vragen.
Het is mogelijk om een proefmaand mee te doen. Dit kan ook als cadeaubon aan iemand worden
geschonken! Wel graag tevoren overleggen of plek is in de groep.
De Ruif kan niet zonder de inzet van haar leden en mentoren. Eens per jaar zet het bestuur bij de
jaarvergadering iemand in het zonnetje. Ze worden beloond met de roemruchte wisselbeker. Dat waren:
Winnaars van de Ruif-wisselbeker
2020
Marleen Wels (kreeg beker bij seizoensopening)
2019
Nelly van Bekkum
2018
Marlies Op den Camp
2017
John Willems
2016
Ger Lemmens
2015
Anton de Joode
2014
Stookmeesters Ton Ritterbeeks en Bob Heimsoth
2013
Excursiecommissie: Corine Vijverberg, Marlies Op den Camp, Ine van der Weijden
2012
Jacques van Laar
2011
Nel van Rooij
2010
Marleen Wels
2009
Herman Webers
ACTIVITEITEN IN 2020
Niet alleen ons gouden jubileum verviel. Bijna alle gebruikelijke activiteiten schoten erbij in. Slechts de
nieuwjaarsreceptie op 8 januari vond doorgang, evenals de seizoenopening op 30 september. Geen
doorgang vonden o.a.:
-

De Winandusmarkt in september te Catsop, waaraan De Ruif bijna altijd meedoet;
De jaarlijkse Ruif-excursie in oktober (onhaalbaar i.v.m. onzekerheid voor de organisatie);
Het bestuursuitje in november (i.v.m. afstandsregels, sluiting van musea en horeca).
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Ondanks alles exposeerden leden en mentoren in andere context, zodra dat kon. We ontvingen daarover
berichten van o.a. Arnoldien Schepers, Marga Buys, Ine van der Weijden, Piet Op den Camp, Marleen
Wels, Vivianne Schuijren en José Fijnaut.

GEBOUW EN ATELIERS:
Voortdurende aandacht vraagt het accommodatiebeleid van Stein.3 De Ruif huurt de ateliers in het St.
Gillisgebouw van de gemeente. Onze vereniging èn de gemeente zijn echter afhankelijk van de
toekomstplannen van de kinderopvang en de Kindante-scholenkoepel. In 2020 bereikten het bestuur
hierover geen officiële mededelingen.
Met de kinderopvang was enkele keren contact, o.a. in verband met de toegang tot het gebouw.
Iedereen wordt erop gewezen dat de voordeur altijd gesloten moet zijn om ongewenst bezoek te
voorkomen.
De Ruif heeft i.v.m. de virusbestrijding aangedrongen op de verbetering van de atelierventilatie. Ook de
gevel-afvoerpijp van de ovenruimte is dringend aan vervanging toe. De gemeentelijke
gebouwenbeheerder Bovens zette daartoe een aanbesteding op gang. De uitvoering was in december
nog niet begonnen.
Schoonmaken
De poetsploeg van Marleen Wels en Lily Ogg is in januari opgevolgd door Esther Wels en Kim Wollendorf.
Zij zorgden dat de ateliers fantastisch werden gepoetst.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat iedereen de lokalen netjes en schoon achterlaat. Dat is door de
besmettingsgevaren een harde eis. De coronaprotocollen laten niets aan duidelijkheid te wensen over.
Ovens
Voor de ovenmeesters Ton Ritterbeeks en John Willems was het een bijzonder jaar wegens de aankoop
van de nieuwe oven. Zij staken daarin veel energie. Voor details: zie de paragraaf ‘Financiën’. Met deze
aanwinst is De Ruif helemaal bij de tijd.
Het toenemende ovengebruik noopte in 2014 tot stookregels om te voorkomen dat onze vrijwillige
stookmeesters te zwaar worden belast. De regels zijn in 2018 bijgewerkt. Daardoor bleef de druk voor de
vrijwilligers beheersbaar. Gelukkig kwam Piet Op den Camp het team versterken, zodat nu drie man
elkaar afwisselen.
Benadrukt moet worden dat het stoken van keramiek geen automatisch ‘recht’ is, maar een extra service
aan de leden voor het werk dat zij in ons eigen atelier maken. We moeten de productie daarom eerlijk
verdelen naar rato van de beschikbaarheid van de ovens en van de stookmeesters! Er zijn – ten
overvloede – ook buiten De Ruif mogelijkheden om keramiek te (laten) stoken.
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Zie hiervoor o.a. het Ruif-jaarverslag van 2019.
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De drie lockdowns (en in mindere mate een korte pauze door de ovenvervanging) veroorzaakten een
flinke afname van het aantal stookbeurten. Gemiddeld gaan momenteel per stookbeurt ongeveer 10
stukken mee.
Aantal stookbeurten
per jaar 4
2012
137
2013
152
2014
140
2015
135
2016
123
2017
124
2018
114
2019
123
2020
89

Aantal
ovens
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Aantal
stukken

1.205
907

RUIFVOER EN WEBSITE:
In het najaar van 2020 verzorgde Anton de Joode samen met Piet Op den Camp het Ruifvoer, ditmaal een
jubileumeditie. De ledenlijst en het rooster zijn om die reden los ingestoken. Anton gaf te kennen dat hij
stopt, maar het Ruifvoer van 2021 nog wil begeleiden.
Op deze plek danken we hem voor al zijn trouwe verslaggeving en hulp bij de productie van ons mooie
verenigingsblad. Het wordt van kaft tot kaft gespeld.
Piet Op den Camp verspreidde niet minder dan 46 keer per mail een digitale Ruifflits, waarin leden en
mentoren de verenigingsactualiteiten volgen. Tegenover de 27 Ruifflitsen van 2019 was dat een enorm
aantal: een aanwijzing voor de jubileumdrukte en de snel wisselende corona-situatie. Dank aan Piet en
Anton voor hun onvermoeibare inzet! Kopij kan naar: redactie@expressiegroepderuif.nl
Piet onderhoudt bovendien onze site www.expressiegroepderuif.nl. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd er regelmatig een kijkje te nemen. Een digitaal aanmeldingsformulier helpt om nieuwe leden
te werven.

Peter Grimm
Elsloo, 23 januari 2021.
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Gegevens aangeleverd door Ton Ritterbeeks.
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