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Salarissen. ___

In deze editie vindt u afgedrukt
een overzicht van de salarisgroe
pen en de bedragen zoals ze vanaf
1 januari jl. gelden.
Wanneer u volgende week uw salaris
Atrook ontvangt, kunt u controle
�en of het bedrag klopt of niet.
Een aantal jeugdige medewerkers
zullen inderdaad konstateren dat
het op hun salarisstrook vermelde
bedrag 3 tot 5 gulden lager is
dan in de tabel wordt genoemd.
Bij de 4e periode zal deze af
wijking worden rechtgezet.

Ve rh1,1i§d. ____ _

De heer K.G. Vrauwdeunt is sedert
maandag j.l. telefonisch te·be
reiken op toestel 355 en zetelt
in kamer 214.

-�-f!I:.!._

Met ingang van 1 maart jl. heeft
onze verfleverancier besloten tot
verkoop van verf in bussen van
2000 cc (= 3 kg). De oude ver
pakking à 2½ kg komt hierdoor te
vervallen.
De prijs van de "Kipon" muurverf
wordt hierdoor f 12,50 + f 2,00
(16 % BTW) = f 14,50 per bus à
3 kg.
Overigens deelden wij u eind
januari reeds mee dat grondlak en
marinelak in een verpakking van
2000 cc worden verkocht.
Daarvan is de prijs
f 20,18.
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13,55 resp.

Vakantieaanvraag__1 975

Bij de vorige salarisbetaling
heeft u allen het aanvraagfor
mulier voor uw vakantie 1975
ontvangen.
Let op en bedenk wel dat u uw
aanvraag voor 1 april a.s. hebt
ingediend bij uw baas of afde
lingschef.
Zij laten u kort daarop weten of
het bedrijf zich met uw wensen
kan verenigen.
Er is nog een zaak waar u d�gelijk
rek8ning mee dient te houden.
De maximale aaneengesloten vakantie
duur bedraagt 3 weken.
Aan dit maximum zal iedereen zich
moeten houden.

P��..:tJ...!�..:

Dinsdag 11 maart a.s. bezoekt de
heer Wouters, consulent van
PBNA, ons bedrijf.
Via de heer K. Wiegel, toestel
137, kunt u een afspraak maken
om in kontakt te komen met de
heer Wouters.
Dankbetuiging
Stuurde u ons bloemen,
een telegram,
een brief of een kaart,
verraste u ons
met een geschenk,
of feliciteerde
u ons persoonlijk ?
Mogen wij u dan daarvoor
op deze wijze
hartelijk bedanken.
Leo en Trudy Krornrnenhoek

Redaktie: Afd. Pers. zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20, toestel 137/138
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Parkeren __________

Parkeerproblemen zijn bijna niet
te vermijden, wanneer men met
zijn auto naar de Gusto komt.
Wij willen u echter een mogelijk
heid aan de hand doen om alle
problemen te omzeilen.
Een mogelijkheid voor vroegkomers
en laatkomers.
De Straatmakerswerf biedt aan
medewerkers van Gusto alsook aan
onderaannemers voldoende parkeer
gelegenheid.
Zoveel zelfs dat het niet nodig
is om het parkeerterrein bij de
G.A.C.-garage te "blokkeren".
De afgelopen 14 dagen hebben wij
u een handje geholpen om dit
"blokkeren" te voorkomen.
Dat is volledig gelukt!
Woorden van dank hebben wij niet
gehoord, wel van iemand die in
verband met huiselijke omstandig
heden spoorslags naar huis moest.
Dát is dan ook de opzet.
Iedereen die gebruik maakt van het
parkeerterrein moet dit snel en
gemakkelijk kunnen verlaten.

Route _g_ew.igigd. ______
Door het openstellen en vrij
geven voor het verkeer van de
Mozartlaan in Groenoord is het
wenselijk gebleken de route
aan te passen aan de gewijzigde
omstandigheden.
Voor de goede orde onderstaand
de volledige dienstregeling van
de Holy-Groenoordbus.
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Het parkeerterrein Straatmakers
werf is toegankelijk vanaf de
Gustoweg.
Wij blijven nog wel even 'helpen',
maar rekenen toch op uw medewerking

Vertrek-

lii��ii--

07.15
Dankbetuiging
Wim en Dini van Dijk bedanken
bazen en collega's voor de
belangstelling en kado's die zij
mochten ontvangen bij hun 12\
jarig huwelijksfeest.

07.17
07.20

Sperwerlaan, hoek Toren
valklaan
Zwanensingel
Lepelaarsingel, hoek
Reigerlaan
AmstPrdam]aan
Kopenhagenlaan, hoek
Madridweg
Corhoenlaan
Zwaluwenlaan
Zwanensingel
Laan van Bol'es
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07.23
07.25
07.27
07.30
07.32
07.36
07.38
07.41
07.50

Peter van Anrooylaan,
Texacopomp
Peter van Anrooylaan, hoek
Jozef Orelio�ingel
Jozef Oreliosingel
Borodinlaan, uitrit Schubert
plein
Mozartlaan, Borodinlaan t.b.
v. inwoners van Woudhoek en
Bachplein
Mozartlaan, stoplichten
Vivaldilaan
Schiedamseweg, Hargsingel
Schiedamseweg, hoek Iepen
laan
Prinses Beatrixlaan
Provincialeweg nr. 15
kortste c.q. snelste weg
naar Gusto
Aankomst Maasdijk

WIJZIGINGEN
INTERNE TELEFOONGIDS
-----------------------------�-----------------------------Tst.. Naam
321
365

Meerman, w.
Nederpel-Vaane,
mevr. v.

-----

Afd. kamer
TO
AST

163
122

�_!j_�_!g�!]
'I"st._Naam
Jl34
Vl66
V139

Bosch, A.A. v.d.
Goudbeek, J.C.
Graaf, M. de
'VHeijnemans, E.J.
\/349 Klinkhamer, A.
V242 Koningh, E. de
\/181 Mik, A. de
V Noorloos, P.C. van
\,,355 Pas, H. v.d.
Putten, ing. L. van
\Jj-idder, H.L. de
381VRousse, c.

Tst. Naam

J.Schaap, J. G.
-Verboon-Stolk, mevr.
M.W.
322 Versluis, G
26 Verweymeren, C.M.
'-' Vliet, W. van der
Worster, A.C.
CBB
355 Vrauwdeunt, K. G.
321 Willems, ir. C.J.T.
TO
M.
357 Winkelman, C.L.
TD
220 Ziere, G.
Dankbetuigingen
Mede namens mijn vrouw wil ik
hierbij direktie,collega's
en bazen bedanken voor de
geschenken en de bloemen die
wij mochten ontvangen bij
de geboorte van onze dochter.
J.C. Bergeijk
Mede namens miJn vrouw wil
ik hierbij direktie, bazen
en collega's bedanken voor
de bloemen die wij mochten
ontvangen bij de geboorte
van onze 2 zonen.
Vermeulen

Afd. kamer
----TOE
SE
TS

302

SBB

228

CBB

228
214
325
302

302

Afd. ----kamer

1

antieke dichte

gaatjespan.

Vaste prijs :

f

300,--

Inlichtingen Personeelszaken
toestel 354.

302
323
228
324
214

163
72�
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SPAR

Zaterdag jl. werd de in het
werfbeeld vertrouwd geworden
SPAR uitgeladen. Het karwei werd
door onze medewerkers van de
afdeling Constructiebouw in samen
werking met 'de Groot' geklaard.
aOm deze brok techniek van 1500
9',:on te verplaatsPn werd gebruik
gemaakt van rolwagens. Het 27
meter hoge gevaarte, met een
diameter van 26 meter, werd
vorige week ongeveer één meter
opgevijzeld, waarna het op de
rolwagens werd gezet. De afstand
naar de bak (H 103) bedroeg ca.
50 meter. Zaterdagochtend om
03.30 uur werd hieraan begonnen.
Om 05.00 uur rolde het gevaarte.
Na 6 uur rollen was de SPAR tot
stilstand gekomen op de bak.
Deze week konden de vijzels ver
wijderd worden en een begin ge
maakt worden met het "zee vasten"
zodat de verscheping naar Noor
wegen niet lang meer op zich
behoeft te laten wachten.
Het bij Wilton gebouwde deel van
de SPAR is inmiddels in de Noorse
wateren aanwezig. Met sukses is
dit deel van de bouwpositie in de
uiteindelijke positie gebracht.
Met zo'n 30 mensen zal Gusto
straks medeverantwoordelijk zijn
voor de koppeling van beide delen.
Deze groep zal daar ter plaatse
gedurende enkele weken haar beste
beentje voor moeten zetten om dit
fikse karwei te klaren. Ook deze
laatste fase wordt met vertrouwen
tegemoet gezien.

WEKELIJKSE INFORMATIE
VOOR DE MEDEWERKERS
VAN IHC GUSTO 8.
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Telefoonnummers TM
'\J Kleeff, W.H. van
Meer, J. van der
\J Hoogendoorn, J.
Schipper, A.J.
J Vries, P. de
\J Slobbe, W.G. van
VBreet, W.
\/Simons, A.G. .M.
Vouuren, H.E. van
VKloos, L.R.
\J Mierop, J.
Schoof, H.J.M.
Koene, P.F.M.
!,Maanen, W.J.D. van
vTorren, F.J. van der
\;Wolferen, H. van

323
151
351
351
351
324
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374

Route Holy-Groenoordbus
07.15 Sperwerlaan, hoek Torenvalklaan
Zwanensingel
07.17 Lepelaarsingel, hoek Reigerlaan
Amsterdamlaan
07.20 Kopenhagenlaan, hoek Madridweg
Corhoenlaan
Zwaluwenlaan
Zwanensingel
Laan van Bol'es
07.23 Peter van Anrooylaan, Texaco
pomp
07.25 Peter van Anrooylaan, hoek
Jozef Oreliosingel
Jozef Oreliosingel
07.27 Borodinlaan, uitrit Schubert
plein
07.30 Mozartlaan, Borodinlaan t.b.
• v. inwoners Woudhoek en
Bachplein
07.32 Zwaluwenlaan, bushalte
Apotheek
07.36 Schiedamseweg, Hargsingel
07.38 Schiedamseweg, hoek Iepenlaan
Prinses Beatrixlaan
07.41 Provinciale weg nr. 15
kortste c.q. snelste weg naar
Gusto
07.50 Aankomst Gusto
Redakt1e Afd Pers zaken Sc'11eo;:1m
Tel 010-26 o• 20 toestel 13° 1138
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Voor hen, die tijdstaten invullen.

(en dat moet bekend zijn) dat u op
maandag snippert, lever dan vrijdags
nog uw tijdstaat in.

Het blijkt nog steeds, dat in het
bijzonder op de tekenkamers de tijd
staten niet juist worden ingevuld.
Onvolledig of onjuist ingevulde tijd
staten zorgen voor bijzonder veel
extra werk voor de administratie.
Kijkt u daarom eens naar het voorbeel
wat bijgaand is afgedrukt. De positie
33 tot en met 44 moeten steeds worden
aangevuld met nullen. Ditzelfde geldt
ook bij 59 tot en met 63, waar het
aantal uren dient te worden vermeld
in 2 decimalen. Een decimaal wordt
in cijfers en nullen aangegeven en
niet met een streep. (dus niet a = uur,
maar 8,00 uur)
De regels voor vakantie-, feest- en
snipperdag dienen evenals het 'door
betaald verzuim' volledig te worden
ingevuld, waarvoor verwezen wordt
naar de kostennummers 1975.

Te koop

Kompleet eetkamer ameublement
( teak
Dressoir
Eettafel
4 stoelen
Lage tafel +
dito stoel

Bestaande uit :

Inlichtingen Personeelszaken
( toestel 354 )

Het volledig en correct invullen van
uw tijdstaat is niet het enige ver
zoek van de administratie. Op tijd
inleveren wordt ook bijzonder op
prijs gesteld. Weet u op de vrijdag
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Zevenhonderd

jaar Schiedam .

Het mag alom bekend z�Jn dat dit
·aar S hiedam zi ·n ?00-jarig be
taan iert.
Uit vubZikaties in de pers hebt u
kunnen Zezen dat er een groots
eorganiseerd.
W. ee tprogramma i
11 5
h iedarn maakt 't" is de eerste
orote manifestatie, die georgani
�ee1•� ordt in de 1ar9riethaZ
t.,,_. ser 2 ap-r·iZ e,,z .3 mei a.s.
De 07ening. -:;i-iden zijn iedere dag
'an 1 .00 ot 23.00 uur, de eerste
dag indt de ope�ing plaats om
11.00 uur,zoo//.da?, 2? april kunt u
er terecht 'an 1 .00 tot 18.00 uur.

a

17atuurZij'k doet G .sto mee aan de
vresentatie an het Schiedamse
beé!.ri JsZeven.
AZs u de hal binnenkomt is meteen
reaht. onze stand.
Wij geven voorîi hting aan jong en
oud, o er at we maken er. hoe we
het niaken. '4odeZZen, dia-series,
- mondtJ linqe in. 02•matie o er produ"< teo//., , erk, sa7-arissen etc., etc.
�en kan er terg ht met · ragen over
de techniek en ·ragen o er nog
· er� is in de abriek, bedrijfs. chool o op kanr;o:JY'.
Komt u ook, wij r;aan graag volop
in äe bevan s'eZlin , zeker ook
erte enwoordigen.
an u die i

Senioren

WEKELIJKSE INFORMATIE
VOOR DE MEOEWEP. E?S
VAN IHC GU TO 9.V.

Zoals bekenä, is overeenstemming
bereikt bij de CAO-onderhandelingen
oor extra vrijaf oor de senioren.
In het Gu. to Nieuws van vo Zgende
eek zullen ii uitgebreid ingaan
op deze mater•ie.

Personeelsvervoer
Door het openbreken van de
Nieuwe DamZaan in Schiedam i
het verkeer op de doorgaande
wegen van en naar Vlaardingen,
Groenoord en Kethel belemmerd.
Ook het personee Zs er eer hee "t
hieronder te Zijden.
Het bedrijf kan en zaZ niet
toestaan dat enkele personeel. bussen meerdere dagen per eek
te Zaat op het bedrijf aankomen.
Uw �ZZer medewerking wordt ae
vraagd.
Wanneer u wiZ voorkomeo//. dat de
vertrektijd vroeger wordt gesteld,
zaZ er sneZZer moeten worden in
gestapt, zorg dat u bi· de halte
aanwezig bent (3 minuten!).
Dit laatste geldt met name voor
de Stationsbus

Mijd de vakantie-piek

Ieder jaar gaan er steeds meer
Nederlanders met vakantie. In
19?4 waren dat er ruim ? miZ ·oen '
Wanneer die allemaal tegeZi ·k met
vakantie zouden gaan betekent do�:
o ervolZe kampeerterreinen; geen
plaats in vakantiehuis ·es, hotels
en pensions en grote drukte op de
we en. Daarom is er vaka�tie vrei
ding .'
Schoolvakanties
Dit jaar zi ·n de zes weken zomer
vakantie van de lagere scholen
gesp�eid over een periode van acht
weken. Noord- en Zuid-Holland v�n
21 juni t/m 2 augustus.
Grootste drukte
De grootste akantiedrukte word
dit jaar in de periode an 12
t/m 2
·uzi VP-rwaaht, de bow,;1:a!.,vc.ko.n tie.
Reda1it11e Alo Pers zaiten Sc. 1edam
Te! 010·2604 20 toestel 137/138
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Ook zullen in die laatste week veel
vakantiegangers uit de Duitse deel
staat Noord-Rijnland Westfalen in
ons land zijn, omdat daar de
schoolvakanties dan zijn begonnen.
Sereiding_in_de_ruimte
Ga eens niet naar de alom bekende
vakantiegebieden. Nederland heeft
ook nog streken die minder bekend,
maar daarom niet minder mooi zijn,
waar veelal de mogelijkheid be
staat om in het hoogseizoen nog
een plaats te vinden. Provinciale
VVV'es en ANWB geven u daarover
gaarne de gewenste inlichtingen.
Niet-gebonden_vakantiegangers
Is men niet gebonden aan collec
tieve bedrijfsvakanties en/of
schoolgaande kinderen, dan is het
aan te bevelen om vóór 21 juni
of ná 16 augustus met vakantie te
gaan. De voor- en nazomer bieden
vele voordelen zoals :
- gemakkelijker een plaats te
vinden in hotels, pensions,
vakantiehuisjes en op kampeer
terreinen ;
- rustiger op caféterrasjes, in
parken, de zwembaden, op het
strand en de toeristische
attractiepunten, in de treinen
en de autobussen ;
- niet zo druk op de wegen door
vakantieverkeer ,
- aantrekkelijker door soms lagere
prijzen ;
- kortom de vóór- en názomer
bieden mogelijkheden voor een
goede vakan tie.
Lever uw vakantieaanvraag in vóór
1 april a.s. bij uw baas of afde
lingschef.

Te koop
Eiken bergmeubel breed 150 cm
hoog 140 cm f 60,-
Wandplatenspeler f 45,-0nyx salontafel 150 x 50 x 40 cm.
Zwart marmer onderblad met daarop
ingegoten gemelleerde Onyx brokken.
Chroom onderstel.
f 60,--

Koelstra kinderwagen combinatie
Donker groen linnen.
Geheel opvouwbaar en �emontabel
onderstel. Aparte wandelwagenbak,
regenscherm en voetenzak.
Kinderwagenbak is als (reis)wieg
te gebruiken.
f 175,--

Dankbetuigingen

De heer R.J. Zonneveld bedankt
mede namens zijn vrouw voor het
bloemstukje, dat hij moaht ont
vangen bij thuiskomst uit het
ziekenhuis.
Langs deze weg zeggen wij harte
lijk dank aan de directie voor
het prachtige bloemstuk en aan "
bazen en collega's voor het kado
dat wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 25-jarig
huwelijk.
Jan en Riek Buitendijk
Ophorst

a

Cor en Germaine Maan bedanken
directie, chefs en collega's
voor de belangstelling en kado's
die zij ter gelegenheid van hun
huwelijk mochten ontvangen.
Hartelijk dank voor het bloem
stukje hetwelk thuisbezorgd werd
na mijn terugkomst uit het
A
ziekenhuis.
.,
J.C. v. Wijngaarden

Herinnering
Het door u ingevulde enquête
formulier m.b.t. zomer/wintertijd
had, zoals u weet,vandaag ingele
verd moeten zijn. Maandag kan het
niet meer.
De enguêteformulieren om uw wensen
voor vrijaf in de periode van
28 april tot en met 9 mei, kenbaar
te maken, kunt u nog kwijt tot
1 april a.s.

IHC Gusto Nieuws
Nummer 12

Agenda OR-vergadering dd. 28-3- '75

Op vrijdag 28 maart 1975 om 14.00
uur zal er een vergadering van de
Ondernemingsraad worden gehouden.

De agenda luidt als volgt:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening.
Notulen vergadering dd. 11.3. '75.
Ingekomen stukken.
Zomer- en wintertijd.
Sanitair bij IHC Gusto B.V.
Afscheid van de voorzitter.
Overdracht van de voorzitters
hamer van de Ondernemingsraad
en de Kleine Kommissie.
Bespreking memorandum inzake
Gusto Slikkerveer en Gusto
Staalbouw.
Kort Verslag.
Sluiting.

De Kleine Kommissie
Wijziginsen_interne_telefoongids

-Q�YQ§:9§:!2

1'§t NêêID
Feijen, J.M.
SB
v18 7 Hartog, P.J. den
ASC 122
V399 Linde, W. v.d.
SBB 222
Vl33 Robart, mej. M.N.
416
AD
Il 359 Roovers, R.
TK 425 1)
J359 Ruiter, J.S. de
TK 425 1)
�,!j_�,!g�!}
'\) 273 Hendriks, J.E.
'-'Kivits, J.A.
222
�399 Lensveld, B.A.J.
222
V399 Noordhoek, C.G.
V339 _Ooms, ing. A.
TO
4
V339 Steevensz, A.
TO 163 )
V158 Swaneveld-Stekelenburg,
mevr. A.
. /
243 Verweerd, ing. W.
y194/24 1 Winkel, ir. J.v.d.IO/ 3021
CBB 219
✓ 183
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Mededeling

De uitslag van de enquete voor
zomer- en wintertijd is als
volgt:
Van de 118 3 medewerkers hebben
708 medewerkers een enqueteformu
lier ingeleverd; dit is een op
komst van 59,8 %.
Van deze 708 stemden 314 mede
werkers (44,4 %) voor een werk
tijd van 7.30 - 16.00 uur;
394 medewerkers (55,6 %) stemden
voor 8.00 - 16.30 uur.
De uitslag van deze enquete is
bindend.
Er zij opgemerkt, dat deze uitslag
nagenoeg gelijk is aan de uitslag
van de opinie-peiling in september
1974.

De Kleine Kommissie

Seniorenvakant ie

In de nieuwe CAO zijn afspraken
gemaakt over uitbreiding van de
extra vakantie voor senioren.
Is uw leeftijd vóór of op·1 juli
50 jaar of ouder, dan heeft u
recht op totaal 23 vakantiedagen
per jaar.
55 jaa� of ouder, 25 vakantiedagen
per jaar
60 jaar, 26 vakantiedagen per jaar
61 jaar, 27 vakantiedagen per jaar
62 jaar, 28 vakantiedagen per jaar
63 jaar, 29 vakantiedagen per jaar
64 jaar, 30 vakantiedagen per jaar
De verwerking van deze extra dagen
in het saldo op de salarisstrook
zal d� e.v. periode geschieden.
Radaktie: Afd. Pers. zaken. Schiedam,
Tel. 010-21104 20, toestel 137/138
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Vrij-af voor senioren
Onderstaand treft u de regeling aan
,zoals deze is overeengekomen bij
de CAO onderhandelingen m.b.t.
de vrije uren voor medewerkers
van 62 jaar en ouder.
Zo er met uw sectorpersoneelschef
nog geen gesprek heeft plaatsge
vonden over uw individuele ver
langens, dan zal dit begin volgen
de week plaats vinden.
1. Met ingang van 1 april 1975 kán
de medewerker, die de leefti]d
van 62 jaar heeft bereikt en
die volgens de voor hem vast
gestelde gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur 40 uur per week
werkt, op zijn verzoek per
kalenderkwartaal vrije uren
opnemen.
2. De beschikbare vrije uren bedra
gen voor de werknemer, die op
de eerste dag van het kalender
kwartaal de leeftijd van
62 jaar heeft bereikt
24 uur per kalenderkwartaal
63 jaar heeft bereikt
48 uur per kalenderkwartaal
61 jaar heeft bereikt
72 uur per kalenderkwartaal
3. De vriJe uren kunnen uitsluitend
in het betreffende kalender
kwartaal worden opgenomen.
4. De vrije uren worden niet ver
vangen door een uitkering in
geld.
5. Indien de betrokken medewerker
volgens een door hem vastge
stelde gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur minder werkt dan
40 uur wordt het in lid 2 vast
gestelde aantal uren per kwar
taal verminderd met 13 maal
het aantal uren dat hij weke
lijks minder werkt dan 40 uren.
Dit geldt bijvoorbeeld bij
parttime en korter werken als
gevolg van gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid.
6. De medewerker, die gebruik
maakt van de geboden mogelijk-

heid tot het opnemen van vrije
uren ontvangt over deze vrije
uren 85 % van zijn gederfde ver
dienste.
7. Het gebruik maken van de mogelijk
heid tot het opnemen van vrije
uren geschiedt in nauw overleg
met het betrokken Afdelingshoofd
en de Personeelsdienst. Het
overleg vindt plaats voor de
aanvang van het betreffende kalen
derkwartaal.
8. De betrokken medewerker zal voor
de aanvang van ieder kwartaal
door de Personeelsdienst worden
opgeroepen voor overleg over de
gewenste uren, waarbij wordt vast
gesteld op welke tijden in het
kwartaal de gewenste uren worden
opgenomen. Dit behoeft de goed
keuring van het betrokken Afdelings
hoofd. Indien deze niet m t de
vaststelling akkoord gaat, kan
opnieuw overleg worden gepleegd.
Indien geen overeenstemming wordt
bereikt, zal door het Afdelings
hoofd in overleg met de Personeels
dienst worden vastgesteld op welke
tijden de beschikbare uren worden
opgenomen.
9. In geval van arbeidsongeschikt
heid zal de betrokken werknemer
de reeds vastgestelde doch niet
opgenomen vrije uren niet alsnog
kunnen opnemen. Indien tengevolge
van arbeidsonge chiktheid van de
werknemer de vaststelling van de
beschikbare vrije uren niet voor
de aanvang van het betreffende
kalenderkwartaal heeft kunnen
geschieden, zal de med werker op
de eerste dag van werkhervatting
aan de Personeelsdienst mededelen
of hij gebruik wenst te maken van
de mogelijkheid tot het opnemen
van vrije uren in het lopende
kanlenderkwartaal. Indien de
medewerker gebruik wenst te maken
van de mogelijkheid tot het op
nemen van vrije uren, zullen de
beschikbare vrije uren worden
bepaald in evenredigheid tot het
resterende gedeelte van het lopen
de kalenderkwartaal.
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10. Indien voor de aanvang van het
kalenderkwartaal vaststaat, dat
het dienstverband in het be
treffende kalenderkwartaal zal
worden beëindigd, zullen de
beschikbare vrije uren worden
bepaald in evenredigheid tot
het gedeelte van het kalender
kwartaal gedurende hetwelk het
dienstverband nog voortduurt.
ll. Tezamen met de betrokken werk
nemer zal worden nagegaan of
het nuttig of gewenst is, dat
bindende afspraken worden ge
maakt voor langer dan één
kalenderkwartaal.
2. Het is niet toegestaan om ge
durende de vrije uren volgens
deze regeling aanspraken te
doen gelden krachtens de rege
ling 'kort verzuim'.

aan een kerk. In 2 van deze
gebouwtjes wordt gelast.
Het derde is thans in gebruik
genomen voor conserverings
werkzaamheden van de paalsecties
van CO 944. Dit'straalkerkje' is
verrijdbaar op een rails.
oilet

Het toilet in de MF is buiten
bedrijf gesteld.
De verzakkingen in het gebouw
zijn er de oorzaak van dat de
zaak gesloopt moest worden.
Een nieuw toilet is verrezen.
Het oude toilet 'MF Buiten'
heeft hetzelfde lot ondergaan
en is herrezen op het terrein
waar voorheen het 'kabelgat'
gevestigd .was.
Beide appartementen zijn inmiddels
in gebruik genomen.

In de eerstvolgende editie zullen
wij deze regeling nader toelichten.

Van d
Heling

ec

isc e

Sinds kort hebben d hellingen
een andere naam gekregen. Wij
spreken nu over de Oosthelling
en de Westhelling.
Niet alleen werd de naam veranderd,
k het aanzien werd aangepast.
e hellingen werden geheel ge
asfalteerd, waardoor het terrein
gemakkelijker begaanbaar is ge
worden voor transport, beter
schoon te houden enz.
De kraanbaan van de 50-tons krRan
is weer in takt. Ingewijden weten
da er een deel van af was gehaald
om het booreiland Maerskdrill te
kunnen bouwen. Er is van de gele nheid gebruik gemaakt om de
kraanbaan een kwastje verf te
geven.
Kerk

Op het terrein achter de Construc
tiebouw zijn 3 gebouwtjes neer
gezet, waarvan de vorm doet denken

Oankbe uigingen

Langs deze weg wil ik mede
namens mijn vrouw de bazen
en de dag- en nachtploeg be
danken voor de mooie fruitmand
die ik bij mijn thuiskomst
uit het Dijkzigtziekenhuis
mocht ontvangen.
J.M. v.d. Laan
Mede namens mijn vrouw har
telijk dank voor de mooie
bloemstukken en de fruitmand
die u ons stuurde ter gelegen
heid van de geboorte van onze
dochter ,Elsje'.
G. Bijtenhoorn
M. Bijtenhoorn-Ruigrok
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G.A.C.
Verzekeringen

De heer W. van Slobbe heeft te
kennen gegeven zijn funktie als
verzekeringskontaktrnan van de
Guste Auto Club met ingang van
l april a.s. te willen neerleggen.
Wij hebben de heer J. Finke
bereid gevonden voorlopig deze
funktie over te nemen, met als
assistent de heer D. Allewelt.
In de komende ledenvergadering
zullen beide heren worden voor
gedragen.
Nieuwe verzekeringsmaatschappij

Op l april a.s. loopt het G.A.C.
autoverzekeringskontrakt met
Zürich via Makelaar Dorens en de
Waal af. Het bestuur heeft gemeend,
dit kontrakt niet te moeten ver
lengen. Met Boot en Pit welke
vertegenwoordiger is van de
verzekeringsmaatschappij "The
Liverpool and Londen and Globe" is
nu een kontrakt afgesloten welke
ons gunstigere kondities kan
bieden. Als makelaar voor deze
verzekering treedt op de AMRO-bank
afdeling verzekeringen te Rotter
dam, welk� alle polis- en schade
afhandelingen zal verzorgen.
Lopende schadegevallen

Alle nog niet afgehandelde schade
gevallen, welke nog onder het
oude kontrakt vallen, zullen door
Dorens en de Waal worden afge
werkt. De begeleiding hiervan zal
door de heer W. van Slobbe ge
schieden, ook na l april.
Spreekuur dinsdags om 12.15 uur
bij de Verbandkamer.
De reeds via de G.A.C. verzekerde
leden worden per l april a.s. door
de AMRO-bank overgenomen. Op korte
termijn zullen de verzekerden
volledig worden geïnformeerd door
de G.A.C. inzake premies, voor
waarden en schadeprocedures van
het nieuwe kontrakt.

Zij die hiertegen bezwaar hebben,
dienen dit per omgaande te ver
melden aan de heer J. Finke.
Het nieuwe kontrakt zal worden
begeleid door de heren J. Finke
en D. Allewelt.
Nieuw G .A .C .-kantoor

In verband met de steeds toe
nemende administratie, heeft de
G.A.C. in afwachting van de nieuwe
behuizing tijdelijk de beschikking
gekregen over een kantoorruimte
in de "Dukdalf ".
Vanaf l april a.s. zullen alle a
nieuwe verzekeringszaken in dit W'
kantoor worden behandeld op de
gebruikelijke dins- en donderdagen
tussen 12.15 en 12.45 uur.
Onder werktijd worden beslist geen
verzekeringszaken in behandeling
genomen.
Voor dringende gevallen na l april
zijn onze verzekeringsmensen thuis
telefonisch bereikbaar :
de heer J. Finke 078-52234 of
de heer D. Allewelt 010-714858.
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Verhuizing G.A.C.-garage

Het juiste tijdstip van de verhui
zing is nog niet bekend. De
daarvoor benodigde werkzaamheden
hebben reeds een aanvang genomen.
In de ledenvergadering zullen
A,
hierover nadere mededelingen vol�.
Ledenvergadering

De ledenvergadering is vastgesteld
op
maandag 21 april a.s.
in de jeugdkantine "Dukdalf"
Aanvang 20.00 uur.

Te koop
Volière met 13 kanaries + toebe
horen.
Diepvriezer 300 L Esta met l
jaar garantie. Afro. 93,5 x 98 x 73.
4 persoons caravan i.z.g.st.
Inlichtingen Personeelszaken
toestel 354.

