
IHC Gusto Nieuws 
WEKELIJKSE INFORMATIE 

VOOR DE MEDEWERKERS 

VAN IHC GUSTO NV 

Nummer 1 5 januari 1973. 

NIEUWJAAR 

Vo2. frisse moed en goede voornemens z1Jn we deze week het jaar 1973 binnen
gestapt. Hebben we elkaar een zeer voorspoedig jaar toegewenst in alle op-
zichten. 
Ook wij voegen vanaf deze plaats daar graag onze wensen bij: voor u, uw 
gezin én onze bedrijfsgemeenschap. 
In het laatste nummer van vorig jaar hebben wij al geschreven dat we veel 
verwachtingen hadden van dit jaar. Dat we hopen de ingeslagen weg naar een 
gemeenschap waarin iedereen meedenkt, meewerkt en meepraat, verder te kunnen 
afleggen . 

. ls re dak tie van uw lijfblad zullen we trachten u ook dit jaar weer te in
formeren over alles wat het weten waard is. Om de communicatie - mede via 
het Gusto Nieuws - steeds verder te verbeteren. Ons blad is zijn zevende 
levensjaar ingegaan en we hopen dat het ook dit jaar weer voorspoedig mag 
verder groeien. 
Met uw aller medewerking uiteraard 
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BENOEMING 

Tenslotte nog even een herinnering 
aan de Nieuwjaarsreceptie. 
Volgende week zaterdag (13 januari) 
is het zover. 
Van 15.00 - 16.00 uur kan de Free 
Enterprise VII worden bezichtigd. 
Daarna is de receptie van 16.00 -
18.00 uur in de nieuwe kantine. 
Bezichtiging en receptie zijn be
doeld voor u en uw echtgenote of ver
loofde. Kinderen kunnen wij helaas 
niet toelaten, maar die komen met 
Gusto Open Huis wel weer aan de 
beurt 
Graag tot volgende week zaterdag. 

- Met ingang van l januari 1973 is benoemd tot chef bankwerkerij de heer
J. v.d. Berg.

·.ne heer van de Berg is in deze funktie belast met de leiding over bank
werkerij, montage olieoverslagboeien (Slikkerveer), transport, leerschool
magazijn ruw materiaal en tussenmagazijn.
Wij wensen de heer van de Berg zeer veel succes toe .in zijn nieuwe funk tie.

- Eveneens met ingang van l januari 1973 is benoemd tot hoofd tekengroep
Tekenkamer Kraanbouw de heer N.G. Zuiderduijn.
Ook de heer Zuiderduijn wensen wij alle succes toe.

SPREEKUUR 

Om een snelle en efficiënte informatie over de verrichte betalingen te kun
nen geven is besloten hiervoor een "spreekuur" in te stellen. 
Iedere vrijdag van de week waarin salaris wordt betaald, zit uw sektor-per
soneelchef èn iemand van de loonadministratie gereed om uw vragen te beant
woorden en wel : van 9.00 - 10.00 uur medewerkers Werf 

van 10.00- 10.30 uur medewerkers Staalbouw 
Houdt u zich aan deze tijden, dan zorgen wij voor een snelle afwikkeling ! 

Redaktie: Afd. Pers. zaken, Schiedam, 
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138 
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- Het vastleggen van de diverse systemen aan boord, zoals elektrisch sy
steem, controle- en regelsysteraen, koelwatersysteem, ballastsysteem, 
werkluchtsysteem, alarmsystemen, luchtverversing- en airconditioning
systeem enz. enz. 

- bouwwijze
- indeling van het dek

Deze lijst is nog veel langer te maken.

Omdat er bij al deze-activiteiten zoveel specialisten en afde.lingen betrok
ken zijn, is het maken van een ontwerp een gecompliceerde zaak, die grote 
aandacht vraagt van coördinatie, planning en organisatie. Zo moet de 
bouwwijze worden doorgesproken met afd. Eindmontage en zo moet b.v. t.a.v. 
de motoren een hechte samenwerking zijn tussen Tekenkamers en C.I. en C.P. 
om techniek, commercie en levertijd van een dergelijke belangrijke buiten
bestelling in de gaten te houden. 

aarbij komt nog dat alles ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het 
lassificatiebureau, scheepvaartinspectie en de klant, met wiens opmer

kingen uiteraard rekening gehouden dient te worden. Om het contact met de 
klant te coördineren is een ordercoördinator aanwezig, wiens taak het o.a. 
is al:Le vragen en opmerkingen van de klant bij de juiste specialist te 
brengen, de uitvoering hiervan en de eventuele 
meerprijzen te bewaken. � 

V",,

Tekeningen 
Nadat het ontwerp zoveel mogelijk is afgemaakt 
wordt dit onderwerp verder uitgewerkt in teke
ningen, welke geschikt zijn voor de fabricage. 

Inkoop 
Naast de techniek is het inkoopaspect een be
langrijke zaak. Om het belang hiervan in te 
zien, dient men te weten, dat van de 3e gene
ratie pijpenlegger (prijs pa. 170 miljoen) 
meer dan de helft buiten besteld zal worden. 
Het is dus van het allergrootste belang om 

innen het raam van de technische eisen de 
beste artikelen zo compleet mogelijk voor de 
prijs te kopen. Bij deze inkoopprocedure ver
zorgt een der tekenkamers de technische spe
cificatie van wat er gekocht moet worden en 
de Centrale Inkoop ziet toe op alle commer
ciële aspecten, zoals prijs, levertijd, garantie, keuring, mee te leveren 
reserveonderdelen etc. 

Tenslotte 
Natuurlijk is bovenstaand artikel verre van volledig. 
Toch meen ik dat het een redelijke indruk geeft van de aktiviteiten in de 
fase vóór de produktie in de fabriek. 
Geen beeld geeft het artikel over de personeelsformatie die nodig is om een 
opdracht "rond" te krijgen. 
Graag wil ik daarover een volgende keer iets zeggen. 

Ir. J. Sjouke. 
DANKBETUIGING 

Gaarne maken wij langs deze weg gebruik van de gelegenheid om Direktie Chefs 
er:i. collega's hartel.ijk te bedanken voor de prachtige bloemen en cadeau' welke ' 
W1J mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. 

De heer en mevrouw E.C. Mesritz. 
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h) de Commissie bespreekt het rapport van de
derzoeker; zij is bevoegd om, wanneer zij
dat noodzakelijk acht, ook anderen hier
over te horen;

i) de Commissie stelt de beloning vast;
j) de uitslag wordt schriftelijk aan de

inzender medegedeeld;
k) de Commissie geeft aan op welke wijze

het idee zal worden ingevoerd en houdt
middels haar Secretaris toezicht daar
op.

9. ,In het Gusto Nieuws zal maandelijks wor
den gepubliceerd welke ideeë11 zijn beloond en welke een aanmoedig,ings
premie hebben gekregen.

10. De Commissie vergadert als regel lx per periode.

ll. de Directie stelt één keer per jaar een extra prijs vast van f 500,-
indien de beloonde ideeë'n daartoe aanleiding geven. Deze extra prijs
wordt verloot onder de inzenders van de beloonde ideeê'n.
Inzenders die niet meer in dienst zijn van-de IHC G.JSTO komen hiervoor
niet in aanmerking, met uitzondering van gepensioneerden.

12. Na behandeling in de Ideeë'nbuscommissie zal een beloond idee worden toe
gezonden aan de overige ondernemingen binnen het IHC-concern.
Indien het idee bij één van deze ondernemingen eveneens toepassing vindt,
zal de inzender ook daarvandaan een beloning ontvangen krachtens de daar
geldende ideeënbusregeling.

12. Over de behandeling van de ideeê'n in de Commissie bestaat zwijgplicht.

WIJZIGING OMZETBELASTING PER 01-01-'73 

zoals u allen ongetwijfeld bekend is, werd het B.T.W. percentage per 
1 januari j.l. op 16 % gebracht. 
In verband hiermede is ook het door het bedrijf terug te vorderen 
B.T.W.-oercentage, voor KM-deklaraties van medewerkers gewijzigd. 
Dit was.eerst 7\ % en is nu 9 %. 

u wordt t�1ans verzocht bij het indienen van uw KM - deklaraties
met deze 9 % rekening te houden en bijvoorbeeld 100 KM vergoeding
als volgt te declareren:

Omschrijving Bedrag 
excl. B.T.W. 

100 KM à f0,25 f 22,75 

IN DIENST 
1-1-1973 A.M.M. Hoogeveen, tekenaar, Tk. Scheepsbouw.
1-1-1973 G. Kiela, junior assistente Inkoop
1-1-1973 G. de Vries, ontw./constr. TK S (ontwerpgroep
1-1-1973 J. Jerdonk, constructeur, TK S (staalgroep)
1-1-1973 H.H. Schouten, TK SB (houtgroep)

B.T.W. 

f 2,25 

1-1-1973 Mej. L.C.M. van Noordt, afd. Secretaresse, Pers. Zaken
1-1-1973 M.M. de Zeeuw, Dir. chauffeur
1-1-1973 Mevr. A. Swaneveld-Stekelenburg typiste TK SB/MB 
1-1-1973 J.C. van Waardenburg, groeps1eider adm.
1-1-1973 Mej. G. Bakker, medewerkster correspondentie
1-1-1973 W.M.M. v.d. Waarsenburg, konstr. TK SB
1-1-1973 H.H. Nak, brander SB buiten
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IN MEMORIAM 

Op 18 januari 1973 is overleden onze gepensioneerde medewerker de heer 
A. van der Kraan. De heer van der Kraan - die de leeftijd van 68 bereik
te - is ruim 28 jaar bij ons bedrijf werkzaam geweest als aanbouwer.
In 1969 ging hij met pensioen, van welke rust hij slechts kort heeft mo
gen genieten. Wij wensen mevrouw van de Kraan en de verdere familie veel
sterkte toe in deze dagen.

Deze week ontvingen wij bericht dat op 21 januari j.l. is overleden onze 
gepensioneerde medewerker de heer G. Koorengevel. De heer Koorengevel was 
ruim 29 jaar aan ons bedrijf verbonden als kraandrijver. 
Ook hij ging in 1969 met pensioen, waaraan thans op 68-jarige leeftijd 
helaas een einde kwam. Mevrouw Koorengevel, de kinderen en verdere fami
lieleden wensen wij alle sterkte toe met dit verlies. 

CONCERT 

Vrijdag 2 februari a.s. geeft het Kon.Schiedams Mannenkoor" Orpheus een opera
concert in het ?assagetheater te Schiedam. Aan dit concert werken een aantal 
prominente solisten mee en een aantal koren, waaronder "Orpheus". 
De aanvang is om 20.00 uur, terwijl de zaal reeds om 19.30 uui geopend is. 
Toegangsprijs is f 5,-- per persoon (beneden 18 jarigen en 65 ers f 3,--) 
Belangstellenden kunnen kaarten bestellen bij de heer B. de Veth (afd. Expe
ditie), toestel 188. 

ZIEKENGELD 

De berekening van het ziekengeld geschiedde tot dusver door het gemiddelde 
dagloon te bepalen van de laatste 3 perioden v6ór de eerste verzuimdag. 
De bedrijfsvereniging heeft hierin een wijziging betreffende het overwerk. 
aangebracht, die 1 januari 1973 in werking is getreden en geldt voor ziekte
gevallen aangevangen op en na 2 januari 1973. 
De ziekengeldberekening wordt nu als volgt. 
Het periode-salaris bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid wordt gedeeld 
door 20 dagen en vormt dan het basis-dagloon. Dit dagloon wordt verhoogd met 
hetgeen gemiddeld per gewerkte dag met overwerk verdiend is in het jaar voor
afgaande aan de periode waarin de eerste verzuimdag valt. Met andere woorden: 
de in net betreffende jaar gemaakte overuren worden gedeeld door het aantal 
gewerkte dagen. Dit gemiddelde overwerk wordt, omgerekend in loon, bij het ,---... 
basis-dagloon geteld. Het aldus verkregen dagloon wordt voor de ziekengeldu . . -
kering in aanmerking genomen. 

ZIEKENKAS 

In het bestuur van de Afdelingskas bestond nog steeds een vakature. Hierin 
is wijziging gebracht door de benoeming van de heer A. Nieuwstraten als 
bestuurslid. 

IN DIEi'15T 

08-01-1973 G.J. Gerrets, ijzerwerker EMS
08-01-1973 T. van Dijk, hulp-ijzerwerker EMS
22-01-1973 Z.P. Arnrn�rdorffèr, 1.1. tekenaar SB + MB

UIT DIENST 

04-01-1973 J. Jansen, 1.1. bankwerker (Militaire Dienst)
05-01-1973 C, Brouwer, hulp-ijzerwerker (Militaire Dienst)

DANKBETUIGING 

Ondergetekende wil langs deze weg mede namens zijn vrouw hartelijk danken voor 
de mooie planten, ontvangen van de direktie en van het "zonnewiel";tevens voor 
de bezoeken van collega's tijdens zijn ziekzijn. 

TH. Cino 
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