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MEDEDELING

Naar aanleiding van het feit dat Ne-
therlands Offshore Company (NOC) in
Japan een kraanschip heeft besteld
waarop een onder licentie gebouwde
IHC Gusto kraan komt, stelt de di-
rectie er prijs op om de volgende
achtergrond informatie bekend te

Toen in het najaar van 1976 duidelijk
werd, dat NOC 's plannen voor de bouw
van een kraanschip van het semisub-
mersible type vaste vorm gingen aan-
nemen, heeft IHC Gusto dit project di-
rect aan het Ministerie van Economische
Zaken gemeld. Dit gebeurde, omdat werd
verwacht, dat de Japanse prijzen voor
dit schip ver onder de Nederlandse
prijs zouden liggen, en daarom aan-
zienlijke steun van de overheid nood-
zakelijk zou zijn om het prijsverschil
te overbruggen.
Om met een zo kort mogelijke levertijd
te kunnen aanbieden, hebben IHC Gusto
en RDM besloten om gezamenlijk een
offerte in te dienen, waarbij het werk
over twee werven zou worden verdeeld,
^lien het tot een opdracht zou komen.
De Japanse aanbiedingen waren echter
qua levertijd en qua prijs zoveel aan-'
trekkelijker, dat, ondanks intensief
overleg met het Ministerie van Eco-
nomische Zaken, het verschil tussen
de IHC Gusto/RDM prijs en de Japanse
prijzen niet op verantwoorde wijze
kon worden overbrugd.
De Japanse levertijd was daarbij vele
maanden korter en dit ondanks de
sleepreis van Japan naar West-Europa.
Toen NOC eenmaal had besloten het
kraanschip in Japan te bestellen,
waarbij een levertijd van 12 maanden
kon worden bedongen, kon IHC Gusto
niet in 12 maanden een kraan in Ne-
derland bouwen, naar Japan transpor-
teren en aldaar opbouwen. Deze korte
levertijd kon slechts gehaald worden,
indien de kraan onder licentie bij
Sumitomo Heavy Industries in Japan
zou worden gebouwd.

Reeds in het verleden hebben wij re-
kening gehouden met de bouw van kranen
in Japan, waartoe wij in 15 een li-
centiecontract sloten met Sumitomo
Heavy Industries.
Wel is nog serieus geprobeerd of IHC
bepaalde delen van de kraan zou kun-
nen toeleveren, maar ook hiervoor was
de levertijd zo kort, dat de risico's
voor het niet op tijd leveren, niet
in redelijke verhouding stonden tot
het te verkrijgen aantal manuren.
Hoewel dit, behalve dan voor de teken-
kamers, geen werk voor IHC Gusto zal
opleveren, is toch tot deze stap be-
sloten om tenminste onze know-how in
stand te houden en om onze markt-
positie te verbeteren.
Indien de Amerikanen, die ook achter
de kraan aanzaten en die wel de lever-
tijd konden halen, de order zouden
krijgen, dan zou de kans dat in de
toekomst IHC Gusto kranen zouden wor-
den verkocht en gebouwd nog aanzien-
lijk kleiner zijn geworden.
Daarom achten wij de onder deze om-
standigheden gedane keuze de beste,
alhoewel het ten zeerste wordt be-
treurd dat deze order geen werk voor
de fabricage-afdelingen heeft opge-
leverd.
Hoewel wij verwachten dat kranen en
kraanschepen op korte termijn weinig
werk zullen opleveren, hopen wij, en
daar spannen wij ons ook voor in, dat
wij orders krijgen die wel werk voor
de gehele werf opleveren.

Hedaktie Afd Pers zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138
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AFSCHEID
Hierbij ontvangt u de laatste afleve-
ring van het Gusto-Nieuws in zijn
huidige vorm. De redaktie van uw lijf-
blad neemt geen echt afscheid van u.
Zoals u reeds in het Zeskant heeft ge-
lezen krijgen we ruimte voor ons
nieuws in de Zeskrant. Tot het einde
van dit jaar verschijnen wij l x in
de 4 weken. Wat dat betreft geschiedt
de nieuwsvoorziening dus minder vaak.
Tot die tijd is er uiteraard altijd
de mogelijkheid om, ofwel met een spe-
ciale editie van het Gusto-Nieuws, of
met een mededeling op het mededeling-
enbord het nieuws bij u te brengen.
Er komt echter een verandering waar
wij persé melding van willen maken.
U zult begrijpen dat het erg onaan-
trekkelijk is voor de grote schare
lezers buiten de IHC om hele kolom-
men dankbetuigingen te lezen bij de
verschillende werkmaatschappijen.
Daarom is besloten deze niet op te
nemen in de Zeskrant. Uw dankbetui-
gingen blijven echter gewoon welkom
en zullen door ons te bestemder
plaatse worden overgebracht.

Tot ziens in de Zeskrant!

BETALING
Door de komende feestdagen (2e Paas-
dag) zal de verwerking van de sala-
risbetaling bij de bankgirocentrale-
en de postgiro van de 4e periode niet
zoals gewoonlijk op maandag, doch op-
de daaropvolgende dinsdag plaats vin-
den .
Dit houdt in dat alle medewerkers hun
salaris één dag later - dan gebruike-
lijk is - ontvangen.

G.A.C.
Ten behoeve van onze leden hebben wij
de beschikking gekregen over de was-
plaatsen voor auto's op de straatma-
kerswerf.
We zijn ervan uitgegaan dat ieder als
goed "huisvader" zuinig zal zijn met
water. Geconstateerd is echter dat er
enige leden zijn die rijkelijk met ons
water omspringen. Indien men hiermee
doorgaat, zijn wij genoodzaakt maat-
regelen te nemen.
Dus heren, zuinig met het water.
Ook verzoeken wij u de slangen na ge-
bruik weer op de haspels te hangen.

ROLGORDELS
Tot 15 april kunnen nog rolgordels
worden afgehaald bij de heer Schilt.
Na deze datum is het definitief af-
gelopen en gaat het restant terug
naar de leverancier.

VAKATURE
Omdat de voorman van het werftrans-
port heeft besloten ons bedrijf bin-
nenkort te gaan verlaten zal in de
afd. EML op die plaats een vakature
ontstaan.
Gegadigden voor deze functie dienen
te beschikken over een goede kennis
van transportmiddelen en de bij de
diverse transporten in acht te nemen
veiligheidseisen.
De juiste man op deze plaats zal er
zich voortdurend van bewust moeten
zijn dat de taak van zijn groep e
dienstverlenend karakter heeft,
door aan zijn contactuele eigenschap-
pen hoge eisen zullen worden gesteld.
Hij zal veel aan zijn hoofd hebben en
zal in de veelheid van gegevens dat
hoofd koel moeten kunnen houden.
Zij die menen voldoende aan deze
schets te beantwoorden, kunnen voor
een nader gesprek terecht bij de hr.
B. Roelfsema, tst. 132, kamer 111.

p P FR IS SE RT JE
Hoewelindertijd over dit onderwerp
de nodige informatie is verschenen
zijn er waarschijnlijk onder ons velen
bij wie het niet meer zo scherp in
het geheugen ligt:
1972 was het laatste jaar waarin in
het kader van de Winstdelingsspaar^
regeling een bedrag kon worden ge-W
spaard waarover, indien niet binnen
5 jaar opgenomen, geen loonbelasting
en premie AOW/AWW verschuldigd was.
Indien u in het aan het spaarj aar
voorafgaande jaar, dus in 1971, een
belastbaar inkomen had niet hoger dan
ƒ 15.000,—, hebt u over het in 1972
ingelegde bedrag recht op een spaar-
premie ingevolge de Alg. premiespaar-
wet van 10% tot een maximum van ƒ 50,—
U kunt zich thans, gewapend met het
desbetreffende bewijs van inleg, ver-
voegen bij uw bank waar u, na onder-
tekening van een zg. spaarpremiekwi-
tantie, de premie zult kunnen innen.
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INUELING A.B.C. 197? (Bedrijfsvoetbalcompetitie)

A.

I.II.C. Gusto l - geel-geel
N.W.W. - geel-zwart zwart
B.B.O. - groen-wit
Boers - oranje-zwart
Helios l - rood blauw-blauw'
Hoek Loos l - wit-wit
Slavenburg - geel-zwart
Simplex Boys - geel-zwart
Bols S'dam - geel-blauw

£.

I.H.C. Gusto 2 - rood-rood
Schiecarton - roodwitblauw-blauw
L.S.O. - geel-zwart
Bode Boys - oranje-zwart
Nefkens Eurodam -geel-blauw
Tug Boys - geel-blauw
Eurotax - blauw-blauw
Meat Boys - geel zwart-zwart
V.d. Water - oranje-zwart

Programma^
Aanvang der

Ma lO april

Ma 25 april

Di 26 april

Di 3 mei

Wo 'i mei

Ma 9 mei

Do 12 mei

Di l? mei

Wo lO mei

Wo 25 mei

Do 26 mei

Di 31 mei

Wo l j un i

Ma 6 juni

Di 7 juni

Wo 15 juni

Do l6 juni

wedstrijden 19-00

IHC Gusto l

IIIC Gusto l

I1IC Gusto 2

Boers

Schiecarton

IHC Gusto 2

Helios l

Hoek Loos l

Tug Boys

Slavenbxirg

T.1IC Gusto 2

IHC Gusto l

IHC Gusto 2

IHC Gusto l

Eurotax

Nefkens Eurodam

Ools S'dam

uur

. N.W.W.

B.B.O.

• Bode Boys

• IHC Gusto l

• IHC Gusto 2

L.S.0.

. IIIC Gusto 1

• illIC Gusto l

• IHC Gusto 2

• IHC Gusto l

• v.d. Water

• S . O . S . l

• Meat Boys

• Simplex Boys

. IHC Gusto 2

• IHC Gusto 2

• ÏHO Gusto l

terrein
S.V.D.l».W. .

S . V. D . P . W.

S'damse Boys

Martinit

Demos

S . V. D . P . W .

Martinit

Martinit

S . V. D . P. W.

S.V.D.P.W.

Martinit

F . C'. N .

S . V. D . P . W .

S.V.D.P.W.

S'damse Boys

F.C.N.

Martinit
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TE KOOP

Polyester motorboot, type Shetland
535, kompleet met watertank, TL-
verlichting, navigatie-verlichting,
toilet, vynil bekleding, stuurstoel,
cabrioletkap, nieuwe 8PK Yamaha motor
met komplete afstandbediening, accu-
lader. Onderwater in Hard-racing
antifouling. Prijs ƒ 10.000,—.
Inlichtingen bij de heer K. Brobbel,
Arnold Hoogvlietstr. 26, Vlaardingen
of tst. 322.

Kinderwagen z.g.a.n., 8 mnd oud.
Geheel uitneembaar, kleur rood-blauw.
Prijs ƒ 125,—.
Inl. Personeelszaken, de hr. K..Wiegel,
tst. 137.

DANK

Mede namens mijn vrouw wil ik hier-
bij de directie hartelijk danken
voor het mooie bloemstuk, dat wij
mochten ontvangen voor ons 45-jarig
huwelijksfeest.

Gepensioneerde, S.E.C. Scheffers

Mede namens mijn vrouw wil ik al mijn
Gusto collega's bedanken voor de wijze
waarop zij de dag van mijn pensione-
ring met bloemen, gedichten en ca-
deau' s tot een feestelijke dag hebben
gemaakt. Het was een dag waar ik nog
met veel plezier aan terug zal den-
ken.

Chris van Eijk

Hiermede betuigen wij onze harte-
lijke dank aan directie, personeels-
zaken, chefs, bazen en collega's voor
de prachtige bloemstukken, cadeaux
en de vele blijken van belangstel-
ling t.g.v. ons 40-jarig huwelijk
en mijn pensionering. Het zijn voor
ons onvergetelijke dagen geweest.

J. Heijnemans
en echtgenote

Mede namens mijn vrouw wil ik hier-
bij directie en bijzonder fonds har-
telijk bedanken voor de bloemen die-
wij mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 40-jarig huwelijk.

D. v.d. Kemp

Mede namens mijn vrouw hartelijk dank
aan de directie voor het prachtige
bloemstukj e ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk.

J.P. Rijnhout

WIJZIGING INTERNE TELEFOONGIDS

tst naam
777 ÏÏTrsch, H.

kamer
504

Af d.
ËHIT



Je LTS/MAVO-diploma is een sterke troef voor je toekomst

Nu doorgaan op weg naar het vakman-
schap via de bedrijfsschool van IHC Gusto.
Daar krijg je een opleiding voor het
landelijk erkende Bemetel-diploma.
Grijp deze kans en kies zo'n erkende
opleiding tot

Metaalbewerker scheepsbouw
Koperslager-Pijpfitter

Juist bij IHC Gusto

Omdat we een bedrijf zijn dat echt
rekening houdt met mensen. Want we
vinden dat mensen plezierig moeten
kunnen werken. Met moderne gereed-
schappen.We bouwen boorschepen,
2000-tons mammoetkranen, pijpen-
leggers, olie-overslagboeien en nog veel
meer. Vakwerk. Word daarom nu
vakman. Want met je LTS -of MAVO-diploma
ben je al een heel eind op weg.
Je verdient er zelfs meteen goed mee.

IHC Gusto te Schiedam

Bovendien besteden we op onze bedrijfsschool
veel aandacht aan algemene vorming,
sport en ontspanning.

Dus laat 't er niet bij zitten.
Bel nu (010) 260420, toestel 370

of kom langs bij IHC Gusto,
op de Maasdijk 5 in Schiedam.

Voorlichtingsavond
Op donderdag 21 april en donderdag
28 april a.s. voorlichtingsavond in ons
ontspanningsgebouw de Dukdalf aan
de Maasdijk. Samen met je ouders ben
je van harte welkom!
Aanvang 19.30 uur.
Vul onderstaande bon in en stuur deze
in een enveloppe naar IHC Gusto B.V.,
Antwoordnummer 22, Schiedam.

rBON:

naam:

adres:

woonplaats:

leeftijd:

bezoekt de voorlichtingsavond op
21 april 1977/28 april 1977
(doorhalen hetgeen niet van toepassing is)



IHC GÜSTÜ D . V .

15
15*
10
16*
17
17*.

A
min .

sal.gr. 21

619
680
744
805
867
929

B
max.

sal.gr. 22

671
731
794
856
924
984

schaal doorlopend naar
salarisgroep 2/3/4

18
18J
19
19*
20
20*
21
21*
22

A
min.

sal.gr. 26

996
' 1057
1125
1188
1258
1317
1387
1448
1515

salarisgroep 2 '.

23

• '

1647 165
1701 17C

, . . , 1 ""

B
max.

sal.gr. 27

1048
1108
1173
1236
1305
1369

1501
1568

ï 4

55 1660
)1 1712
51 1766
__. 1 P, ̂n

Schiedam, 1 januari 1977
incl. toeslag en
3 , 1%

schaal doorlopend naar
salarisgroep 5/6

A
min.

sal.gr. 23

1054
1117
1185
1244
1316
1378
1447
1507
1574

5

1679
1733
1792
1850
1909

*

n
max.

.sal.gr. 29

1094
1154
12^2
1285
1356
i4i8
1488
1548
16 14

6

1701

1825
1384
1950
2011

schaal doorlopend naar
salarisgroep 7/8

A
snl.gr. 30

1407
1466
1533
1597
1665

7

1751
1828
1907
1991
2076
2157
2242

m

B
sal.gr. 31

1474
1535
1604
1665
1733

8

1824
1913
2007
2101
2192
2288
2380
2473

9

1930
2034
2139
2242
2349
2450
2558
2662
2768

10

2069
2186
2302
2417
2537
2657
2772
2881
2990
3101

i

11

2232
2367
2495
2632
2760
2883
3004
3130
3255
3376
3498




