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Stemmen_

Bij het uitbrengen van uw stem
a. s. woensdag op een van de kandi-

kdaten voor de Ondernemingsraad
"wordt u tevens in de gelegenheid
gesteld een kandidaat aan te wijzen
voor de Ziekenkaskommissie.
Twee stemmen die u uit kunt brengerr!
Laat ze niet verloren gaan I

Op 15 januari a.s. gaan - naar wij
hopen - alle medewerkers/sters, die
hiervoor in aanmerking komen naar
de stembus om een nieuwe Onder-
nemingsraad te kiezen.
De plaats waar u uw stem uit kunt
brengen is hieronder aangegeven.

Medewerkers_werkzaam_in_de_nacht-
2§3' brengen hun stem uit op

14 januari a.s. Plaats van
handeling is het Bureau Onderaan-
nemers (vroegere verbandkamer).
De voorzitter van dit stembureau
is de heer A. v.d. Veer; hij wordt
bijgestaan door de heren M. Dett-
meyer en P.H. van Oorschot.
Het stembureau is geopend van
16.00 tot 17.00 uur.

Stembureau_lA : gevestigd in de
Grote Spreekkamer
op de Straatmakers-
werf (kamer 383).

Alle op de Straatmakerswerf werk-
zame medewerkers kunnen hun stem
uitbrengen tussen 8.00 en 9.30 uur.
Voorzitter: J. v.d. Drift, Leden :
Mevr. M. v.d. Bospoort en de heer
J.C. Koopmanschap.

_ Zaal van
het Voorkantoor.

Medewerkers werkzaam in het
Voorkantoor kunnen hun stem
uitbrengen tussen 10.00 en 12.00
uur.
Voorzitter: J. v.d. Drift, Leden :
Mevr. M. v.d. Bospoort en de heer
J.C. Koopmanschap.

Stembureau 2 : is gevestigd in de
Centrale Kantine.

Alle medewerkers van de afdeling
Sectiebouw (afd. 30 t/m 41) kunnen
tussen 8.00 en 12.00 uur hun stem
uitbrengen.
Voorzitter: G. Anemaat
Leden : M. Dettmeijer en P.H. van
Oorschot.

Stembureau__3__: is eveneens ge-
vestigd in de
Centrale Kantine.

Bij dit stembureau worden tussen
8.00 en 12.00 uur al die mede-
werkers verwacht, die werkzaam
zijn in de afdelingen die onder
leiding staan van de heren
L. van Putten en A.C. Vorster.
(Uitgezonderd Timmerlieden, Hout-
scheepmakers en Modelmakers l)

De thans in Schiedam werkzame
medewerkers, die normaliter in
Slikkerveer hun werkzaamheden
verrichten, brengen hun stem bij
dit stembureau uit.
Voorzitter : D. Fons
Leden : S. Krouwel en A. Jansson

Stembureau 4 : gevestigd in de
Centrale Kantine.

Alle medewerkers, die geen aan-
wijzing hebben gekregen om bij
één van de bovenvermelde stem-
bureax hun stem uit te brengen,
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kunnen bij dit bureau terecht
tussen 8.00 en 12.00 uur.
Voorzitter : P. Schudelaro
Leden : A. v.d. Veer en A. Baas

Stembureau Slikkerveer

Al onze in Slikkerveer werkzame
collega's kunnen ook tussen
8.00 en 12.00 uur hun stem uit-
brengen in het stembureau, dat
gevestigd is bij de Verbandkamer.
Voorzitter : W. Verboom
Leden : W. v.d. Bok en W. Nugteren

De daarvoor in aanmerking komende
zieke medewerkers/sters wordt een
stembiljet met gefrankeerde
antwoordenveloppe toegezonden.
Deze dient - ook al bent u op de
dag van de verkiezing hersteld -
met de ochtendpost van 15 januari
weer in het bezit te zijn van de
stemkommissie.

Nieuwjaar
Ontegenzeggelij.k zijn wij allen
op 2 respectievelijk 6 januari jl.
met goede voornemens het jaar 1975
binnengestapt.
Wij hebben elkaar een in alle
opzichten voorspoedig jaar toe-
gewenst.
De redaktie van uw lijfblad voegt
daaraan ook haar beste wensen bij:
voor u, uw gezin én onze bedrijfs-
gemeenschap.
Wij zullen trachten u op de hoogte
te houden van alles wat wetens-
waard en vermeldenswaard is.
Wist u overigens dat ons blad
zijn negende levensjaar is inge-
gaan.
Slechts met uw aller medewerking is
het mogelijk uw lijfblad nog meer
gestalte te laten krijgen, ook al
bestaat het al acht jaar.
Zaterdag a.s. zullen wij graag met
u allen tijdens de nieuwjaars-
receptie een toast uitbrengen op
het nieuwe jaar. Tot dan I

TE_KOOP

l moderne zwart-wit Philips t.v.
i.g.st. 56 cm beeldbuis.
Prijs : ƒ 100,—
Inlichtingen PZ, toestel 354.

Betaald
Op veler verzoek plubliceren wij
onderstaand het betalingsschema
voor 1975.

Periode Salaris Kinder- Vakantie-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

brandgeld

17.01.75
14.02.75
14.03.75
11.04.75
09.05.75
06.06.75
04.07.75
01.08.75
29.08.75
26.09.75
24.10.75
21.11.75
19.12.75

11.04.75

11.07.75

10.10.75

09.01.76

14.03.75

06.06.75

Toevoegen :

Tst. Naam Afd Kamer

351 Duuren, H.E. van TM 168
319 Haard, mej. M. de TO 160

386/391 Krommenhoek-Bakker, 412/
mevr. G OW/TK 427

352 Kruijs, R TS 167
144 Leeuwen, E.J.A. van TK 425
264 Melchers, A.B.J. AD 416
137 Schijndel, L. van PDB 11
289 Steehoven, J.W.J. van TK 42

Wijzigen :

354 Nielen, mej. N. van
Pegels, mej H.M.S. 155
Ruiter, J.J. de 155
Splinter, ing. S. 407
Uittenbogaard, C. 155
Vinke, W. 155

Vervallen :

390/391 Bakker, mej. G. OW/TK
253 Duyser, C.J. TS
334 Gunters, R.H.J. CB
359 Ham, C.P.M. TK
365 Immerzeel, mej. C.G. AST
142 Rousse, L.H. Cl
273 Rullens, A. CB
320 Smit, C.B.P. TO
196 Thomassen, ir. E.Th.R. OW
359 Tol, H, van TK
253 Zebel, W.P. TS



De heer

G.P.A. van Wieringen neemt na een bijna

50-jarig dienstverband afscheid op de

Nieuwjaarsreceptie c

Morgen 11 januari 1975 zal de heer G.P.A. van Wieringen
tijdens de Nieuwjaarsreceptie officieel afscheid nemen
van de IHC Gusto B.V., wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.

De Direktie van IHC Gusto B.V. nodigt u allen van harte
uit bij deze afscheidsviering aanwezig te zijn.
Wij weten dat de heer Van Wieringen het bijzonder op
prijs zal stellen om van hen, met wie hij heeft samen-
gewerkt, persoonlijk afscheid te nemen.

Voorts is iedere medewerker/ster met echtgeno(o)t(e)
resp. verloofde van harte welkom om de beste wensen
voor het nieuwe jaar uit te wisselen.

De receptie zal worden gehouden in de Centrale Kantine
van 15.00 tot 17.00 uur.
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gekozen

Woensdag j . l . hebben wij, medewerkers van IHC Gusto B. V., een nieuwe
Ondernemingsraad gekozen.

Er is door de stemcommissie een opkomstpercentage berekend van circa
%, waaruit afgeleid mag worden dat het overgrote merendeel zijn
m heeft uitgebracht en dat de samenstelling van de nieuwe raad een

afspiegeling is.

Door onze keuze is de samenstelling van de Ondernemingsraad als volgt

MV.V,
1. P . A . M . Schudelaro
2. A. v. d. Veer
3. J.C. Koopmanschap
4. A. J. Goudzwaard
5. M. Dettmeijer
6. Mevr. L. v, d. Bospoort
7. W. Verboom (Slikkerveer)
8. S. Krouwel (Slikkerveer)

1. J. v. d. Drift
J. L. van Dijk
J. v. 't Geloof (Slikkerveer)

1. A. L. Kerkhof

1. P .H. van Oorschot
2. A. Ronde l tap

Ver _H eae_t. _per spjieei
1. Ir. G. H. G. Lagers

A_fdelmaskas_
Tegelijk met het uitbrengen van uw stem voor de Ondernemingsraad heeft u
uw stem uitgebracht voor de samenstelling van de door de werknemers te
kiezen vertegenwoordigers in de Afdelingskas. De verkozen leden zijn :

Mevr. L. v. d. Bospoort-v. Ballegoie
de heren F. A. du Burck

S. Veldhoven
G. Kerkhof

Redaktie Afd Pers zaken. Schiedam.
Tel 010 - 26 04 20. toestel 137/ 13B
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AQciale_yerzekermgen_o_

Met ingang van l januari 1975 worden de volgende premies voor de
sociale verzekeringen op het salaris ingehouden:

l,
2
3,

Alg. Ouderdoms Wet / AWW 11,9 % (Max. te betalen premie ƒ 3.778,—)
Ziekenfonds 4,6
Overige Sociale Verzekeringen
a. Wachtgeld/Werkloos_heidswet
b. Wet Arbeidsongeschiktheid

Totaal

% (Max. te betalen premie ƒ 1.076,40)

0,45 %
3,05 %~ % (Max. te betalen ƒ 1.492,40)

Voor rekening van de werkgever komen de volgende premies :
Kinderbijslagwetten 4,7 % ; Alg. Wet Bijzondere Ziektekosten 2,7 % ;
Wachtgeld/Werkloosheidswet 0,45 % ; Wet Arbeidsongeschiktheid 6,15 %
Ziekenfondswet 4,6 % ; Ziektewet 11,5 % ; Totaal 30,1 %.

De kinderbli jslaguitkeringen zijn per l januari 1975 geworden

eerste kind
tweede en derde kind
vierde en vijfde kind
zesde en zevende kind
achtste en volgende kinderen

ƒ 164,58 per kwartaal
ƒ 255,06 per kwartaal
ƒ 340,86 per kwartaal
ƒ 376,74 per kwartaal
ƒ 417,30 per kwartaal.

Pensioenpremie

A. B P F

Het bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie heeft de totale
pensioenpremie voor 1975 vastgesteld op 27,5 % (was 28,5%) van de
B. P. F. -pensioengrondslag ; 16,5 % ( was 17,1%) van de grondslag
komt ten laste van de werkgever en 11 % (was 11,4%) moet betaald
worden door de werknemer.

De B. P. F. -pensioengrondslag wordt in 1975 als volgt vastgesteld :
13 maal het periodesalaris per 1-1-1975 plus de vaste toeslag van
ƒ 41,55 of minder, plus de vakantietoeslag van 8 % plus 5 % zijnde
vast deel bonus (voor zover van toepassing) , over genoemd periode-
salaris minus een franchise van ƒ 16.518, — (was ƒ 14.165, — ).

Voorbeeld.

Jaarsalaris 13 x 1.500
Toeslag machtigingswet
Vakantietoeslag 8% over 19.500 + 540
Vast deel bonus 5% van 19.500

Franchise

B.P.F.-pensioengrondslag

Deelnemersbijdrage 11 %

ƒ 19.500,--
ƒ 540,15
ƒ 1.603,21

ƒ 22.618,36
/_16^5l8_t--

ƒ 6.101,— (afgerond op hele
guldens naar boven)

ƒ 671,11 (per periode ƒ51,62)



blad-3

Voor de berekening van de pensioengrondslag en de premie neemt
het B.P.F, in 1975 maximaal een salaris van ƒ 37.183,-- (was
ƒ 33.212, — ) in aanmerking, zodat de deelnemersbijdrage aan het
B.P.F, niet meer kan bedragen dan 11 % van (ƒ 37.183, —
ƒ 16.518, — ) = ƒ 2.273,15 per jaar of ƒ 174,86 per periode.

Voor de vaststelling van de pensioengrondslag 1975 van deelnemers
die - vóór 1975 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en

- ook in 1974 op een of meer dagen deelnemer in het fonds
waren geldt het volgende :

1. Het loon waarnaar de (laatste) pensioengrondslag in
1974 werd berekend, bedroeg ƒ 16.850,-- of minder per
jaar.

Uitgegaan dient te worden van het loon op l januari 1975
(of op de latere datum van indiensttreding in 1975).
Maximaal mag echter in dit geval slechts in aanmerking
worden genomen het bedrag dat wordt verkregen door het
loon dat ten grondslag ligt aan de (laatste) pensioen-
grondslag in 1974 achtereenvolgens te verhogen met 1,47
en ƒ 2.054, — .

2. Het loon waarnaar de (laatste) pensioengrondslag in 1974
werd berekend bedroeg meer dan ƒ 16.850,-- per jaar.

Uitgegaan dient te worden van het loon op l januari 1975
(of op de latere datum van indiensttreding in 1975) .
Maximaal mag echter in dit geval slechts in aanmerking
worden genomen het bedrag dat wordt verkregen door het
loon dat ten grondslag ligt aan de (laatste) pensioen-
grondslag in 1974 achtereenvolgens te verhogen met 10,2
en ƒ 583, — .

1. Voor degenen die in 1971 deelnemer aan het IHC-pensioenfonds
waren en wier geboortedatum voor l januari 1927 valt, blijft de
regeling van het IHC-fonds van kracht.

De IHC-pensioengrondslag bedraagt in 1975:

13 maal het periodesalaris inclusief toeslagen als onder A
genoemd, minus een franchise van ƒ 9.950, — (was ƒ 8.539, — ).

en de deelnemersbijdrage bedraagt per jaar :

7 % van de IHC grondslag plus ƒ l, — voor iedere ƒ 14,-- stijging
van deze grondslag boven ƒ 10.000,--.
Dit laatste echter met een maximum van ƒ 572, — .

Twee voorbeelden ter verduidelijking :

Jaarsalaris 24.000 30.000
Toeslagen als onder A
(vast deel bonus evt. ) ,3^000 3.i500

27.000 33.500
Franchise 9.950 _9^.950
IHC-grondslag Ï7TÖ5Ö 23.550
7 % 1.193,50 1.648,50
(17.050 - 10.000):14 504,--
(23.550 - 10.000):14 max

Deelnemersbijdrage 1.697,50 2.220,50
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2. De werknemers die niet onder bovenstaande groep Bl vallen
maar in 1975 een salaris, inclusief toeslagen als onder A
genoemd, hebben dat hoger is dan f 37.183,--, nemen voor
het salarisdeel boven dit B:P.F. maximum ·deel aan het
IHC-fonds.
Deze deelnemers betalen over hun salaris tot f 37.183,-
de maximum B.P.F.-premie en over het salarisdeel boven
f 37.183,-- de IHC-premie van 7 %.

Voorbeeld.

Jaarsalaris 13 x 3.000 
Toeslagen als onder A
(vast deel bonus evt.) stel 

f 39.000,-

t __ 1.:.2QQ.L:: 
f 43.500,--

B.P.F. 
IHC-fonds 

Pensioengrondslag 

37.183 - 16.518 = 20.665 
43.500 - 37.183 = 6.317 

Deelnemersbijdrage 

11 % = 2.273,15

7 % = __ f1�.L !.2

Totaal 2.715,34 

1 N.B. De pensioengrondslag en de pensioenpremie worden aan 

-

het begin van het jaar vastgesteld op basis van het 
door dat jaar geldende vaste salaris. Zij gelden voor 
het gehele .jaar. 

M�.!lJt 

2 N.B. Zoals bij betrokkenen bekend is, wordt voortaan ook de
W.U.K.-compensatie tot het vaste deel van het salaris 
gerekend, o.a. t.a.v. de berekening van de pensioen
grondslag en -premie. In de voorbeelden is hier ter 
wille van de eenvoud geen rekening roeegehouden. 

Verkrijgbaar in de periode van 20.1 tot en met 1.2.1975 
Maandag no. 8 Varkenskarbonade, doperwten en puree 
Dinsdag no. 7 Hutspot met klapstuk 
Woensdag no. 10 Spaghetti Bolognese 
Donderdag no. 4 Jachtschotel, rode kool, appeltjes en puree 
Vrijdag no. 6 Kabeljauw, fantasiesaus, worteltjes en puree 
Zaterdag no. 1 Bami Goreng 
Maandag no. 5 Goulash doperwten en rijst 
Dinsdag no. 9 Capucijners, spek en uitjes 
Woensdag no. 7 Andijvie, rundergehakt en pureè 
Donderdag no. 8 Stamppo� : Zuurkool met worst 
Vrijdag no. 6 Kabeljauw, fantasiesaus, worteltjes en puree 
Zaterdag no. 2 Nasi Goreng 
Verder elke dag verkrijgbaar : 
menu no. 3 Runderlap,sperciebonen en aardappelen 
brood of patat met biefstuk brood of patat met saté 
brood of patat met karbonade uitsmijter 
brood of patat met balkansteak Brood met diverse soorten beleg 

ATTENTIE : IN VERBAND MET DE DRUKTE OP DINSDAG 
EN DONDERDAG GEEN UITSMIJTERS 
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Verkiezingen Ondernemingsraad
15 Januari 1975

Oe einduitslag van de verkiezingen voor de Ondernemingsraad is reeds
op de publikatieborden gepubliceerd.'

Hieronder volgen meer gegevens over deze verkiezingen;

In totaal konden in Schiedam en Slikkerveer worden uitgebracht 1202 stemmen
Er werden uitgebracht 935 stemmen. Het opkomstpercentage bedroeg dus 77.7.

De medewerkers zijn verdeeld in drie groepen met daarachter vermeld het
aantal vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad.

1. Bedrijf Schiedam 11
2. Bedrijf Slikkerveer 3
3. Niet-CAO medewerkers l

In de kiesgroep Bedrijf Schiedam konden worden uitgebracht 1026 stemmen.
Er werden uitgebracht 790 geldige stemmen; 21 stemmen waren ongeldig en
2 stemmen waren blanco. Het opkomstpercentage was 79,2; de kiesdeler
bedroeg 71.81.

Op de kandidaten werd het achter hun naam vermelde aantal stemmen uitge-
bracht

Lijst N.V.V.

150
22
26
33
78
23
11
7
5
2
l

16
26
l

11

Redaktie: Afd Pers zaken. Schiedam.
Tel. 010-2604 20. toestel 137/138

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

P.A.M. Schudelaro
A. v. d. Veer
J.C. Koopmanschap
A. J. Goudzwaard
M. Dettmeijer
Mevr. L. v. d. Bospoort
A. J. v. d. Most
F. A. du Burck
S. Veldhoven
R. de Santos Lopez
K.C. v. d. Toorn
J. Veldhoen
R. L. Glansbeek
G. Noordennen
W.F. Krommenhoek
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16. M. Blokland
17. J. Marinus
18. D.H. Suurbeek

6
3
3

totaal 424 stemmen

1. J. v.d. Drift
2. J.L. van Dijk
3. M. Brons

164
3
6

totaal 173 stemmen

Lijst N.K.V.

1. A.L. Kerkhof
2. H.J. Bruns
3. S. v. Vliet
4. G. Kerkhof
5. A.C. Hoppe
6. J.C. Friederich

41
13
8
7
2
3

totaal 74 stemmen

Lijst M.B.G.K.

1. t-. H. "r. Oorschot
2. A. Gondeltap
3. L.L. Heijkants
4. J.W. Roza
5. J. Kok
6. A. Alewijnse
7. D. Fons
8. N. Over de Vest
9. P. Vis

10. W. v. Dijk

45
30
2

32
3

4
2
l

Gelet op de kiesdeler en het aantal overschotstemmen zijn aangewezen

Van het NVV 1. P.A.M. Schudelaro
2. A. v.d. Veer
3. J.C. Koopmanschap
4. A.J. Goudzwaard
5. M. Dettmeijer
6. Mevr. L. v.d. Bospoort
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Van het CNV : 1. J. v.d. Drift
2. J.L. v. Dijk

Van het NKV : 1. A.L. Kerkhof

Van het MBGK: 1. P.H. v. Oorschot
2. A. Rondeltap

In de kiesgroep Bedrijf Slikkerveer konden 143 stemmen worden uitgebracht.
Er werden uitgebracht 100 stemmen, waarvan 4 blanco. Het aantal geldige
stemmen was 96. Het aantal zetels in deze kiesgroep bedraagt 3; de kiesdeler
was 32.
Op de kandidaten werd het achter hun naam vermelde aantal stemmen uitgebracht

Van de gezamenlijke lijst NVV/CNV

W. Verboom
2. J. van 't Geloof
3. S. Krouwel
4. A. Velthuizen
5. S. Boonstra
6. P. Hooft

Van de lijst MBGK

1. J. Wingelaar
2. T. Wingelaar

41
18
5
8
2
14

totaal 88 stemmen

4
4

totaal 8 stemmen

De navolgende medewerkers werden gekozen verklaard

4) W. Verboom NVV
2. J. van 't Geloof CNV
3. S. Krouwel NW

In de kiesgroep Niet-CAO medewerkers konden worden uitgebracht 33 stemmen.
Er werden uitgebracht 22 stemmen, waarvan l stem ongeldig was. Het opkomst-
percentage bedroeg 66.6.

Op de kandidaten werd het achter hun naam vermelde aantal stemmen uitgebracht:

1. Ir. G.H.G. Lagers
2. L. v. Putten

19
2

Ir. G.H.G. Lagers van de Federatie van Hoger Personeel werd gekozen verklaard
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Afdejjngskas^

Voor de Afdelingskas werden in Schiedam uitgebracht 828 stemmen, waarvan
11 ongeldig waren en 35 blanco. Er waren 792 geldige stemmen. In Slikkerveer
werden uitgebracht 93 stemmen, waarvan 4 blanco. 89 Stemmen waren geldig.
In totaal werden er 881 geldige stemmen in Schiedam en Slikkerveer uitge-
bracht. Er waren 4 zetels beschikbaar. De kiesdeler was 220.25.

Op de kandidaten werd het achter hun naam vermelde aantal stemmen uitge-
bracht

NW : 1. Mevr. L. v. d. Bospoort 432
2. F.A. du Burck 35
3. S. Veldhoven 112

NKV : 1. G. Kerkhof

MBGK: 1. D. Fons

totaal 579

186

116

In eerste instantie werden gekozen

van de lijst van het NVV

1. Mevr. L. v.d. Bospoort
2. F.A. du Burck

Het aantal overschotzetels bedroeg op deze lijst 139, op de lijst van het
NKV 186 en op de lijst van het MBGK 116.
Op grond van deze uitslag zijn eveneens gekozen de heer G. Kerkhof en de
heer S. Veldhoven.

Door de Direktie zijn inmiddels aangewezen als werkgeversvertegenwoordigers
Ir. R. Smulders: voorzitter, K.M. Houtaar: plvv. voorzitter, Dokter Tan en
P.J. Slabbekoorn.

Opgelet

Door de Politie is medegedeeld, dat
met ingang van maandag 27 januari
streng zal worden gelet op de fout-
parkeerders voor ons hoofdgebouw.
Ieder die fout parkeert, op trottoirs
staat, dubbel parkeert, parkeert voor
de gele rand of voor een uitrit, zal
onherroepelijk worden bekeurd. De
huidige situatie is onaanvaardbaar
voor de Politie.

Woensdag 22 januari bereikte ons
het schokkende bericht van het
overlijden van de heer

J.L.M. Zeijen

die jarenlang bedrijfsleider is
geweest van onze voormalige
vestiging in Geleen.

Ons innig medeleven gaat uit naar
zijn echtgenote, kinderen en
verdere familie.
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Mededeling 

Betreft_:_Bezichti9in9_SPAR 

Ap zaterdag 1 februari 1975 van 
""'rü.30 uur tot 12.00 uur bestaat 

de mogelijkheid tot bezichtiging 
van de SPAR; alle medewerkers van 
IHC Guste zijn - met familie en 
kennissen - van harte welkom. 

Om 10.30 uur zal in de Centrale 
Kantine een korte toelichting 
over de Spar worden gegeven. 

De Centrale Kantine zal van 
10.30 tot 12.00 uur voor de bezoe
kers geopend zijn voor het 
nuttigen van koffie. 

De Direktie 

Vrijdag 7 februari a.s. komt de 
heer Wouters, studieconsulent 
van P.B.N.A., bij ons bedrijf op 
bezoek. 
Wanneer u problemen bij uw PBNA
studie ondervindt, die u met hem 
zou willen bespreken, neemt u dan 
even telefonisch kontakt op met 
de heer K. Wiegel. Hij zal een 
afspraak met u maken. 
Het spreekuur begint om 10.00 uur. 

NSU 1000 Comfort, bouwjaar 1968. 
Kilometerstand 73.500, kleur beige. 
Van eerste eigenaar. 
Inlichtingen Personeelsdienst 
toestel 354. 

31 januari 1975. 

Mej. G. de Groot wordt met ingang 
van maandag 3 februari 1975 over
geplaatst van de afdeling Kwali
teitsdienst naar de afdeling 
Projektkalkulatie, waar zij de 
funktie van afdelingssekretaresse 
zal uitoefenen. 

Mevr. W. Wilbrink-Kingma wordt 
met ingang van dezelfde datum 
overgeplaatst van het direktie
sekretariaat naar het algemeen 
sekretariaat als Receptioniste/ 
Telefoniste. 

Met ingang van 29 januari jl. werd 
de heer C.N.H. van Dijck overge
plaatst van het Bedrijfsbureau 
Constructiebouw naar het Bedrijfs
bureau Sektiebouw in de funktie 
van bedrijfsassistent, belast met 
coördinatie conservering. 

Wij wensen betrokkenen sukses in 
hun nieuwe funktie. 

Met ingang van 27 januari 1975 
werd de heer J.M. Feyen benoemd 
tot baas Machinale Vervormingen 
binnen dP. afdeling Sektiebouw. 

Wij wensen de heer Feijen sukses 
toe bij het uitoefenen van zijn 
nieuwe funktie." 

De heer Dolislager zou graag willen 
weten van wie de Honda met het 
verzekeringsnummer RHH 913 is. 

De heer Dolislager is te bereiken 
op toestel 155. 

Redaktie: Afd. Pers zate.en, Schiedam 

Tel. O�-26 o, 20, to.stel \37/\31 
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Nu men nog zuinig is op'z'n
snipperdagen blijkt het nodig
een oude regel weer eens op te
frissen.
Per kalenderjaar is het toege-
staan 4 maal een halve snipperdag
op te nemen (2 x een ochtend en
2 x een middag).
Een snipperochtend duurt van 08.00
tot 12.15 uur en een middag van
12.45 tot 16.30 uur.
Het tijdverschil maakt dat er
bepaald is dat u 2 x een ochtend
en 2 x een middag mag snipperen.
De dag na 4 uur afbreken is er
dus niet bij l

Pü23sfe§ tuig ing

Hierbij wil ik chefs, bazen en
collega's hartelijk bedanken
voor de belangstelling en de
attenties die ik mocht ontvangen
bij. mijn pensionering.

U heeft er met z'n allen voor
gezorgd dat het voor mij een
onvergetelijke dag werd.

A. Brouwer

Staat. _{?p_ .tijd.
Wanneer u als tijdschrijvende
medewerker van een van de
tekenkamers plannen hebt om
met vakantie te gaan, kunnen de
achterblijvers in de problemen
komen.
Tenzij u ervoor zorg hebt gedragen
dat uw tijdstaat op tijd is
ingeleverd. Tenminste aan het
einde van de week, waarin u
afhaakt, moet de verantwoording
van uw uren bekend zijn bij de
heer W. de Haas voor verdere
administratieve verwerking.

Verf
Van de verfleverancier ontvingen
wij bericht dat de prijzen met
ingang van l januari 1975 weer
gewijzigd zijn.

Hieronder de gewijzigde prijzen :

'Kipon' Muurverf helderwit
ƒ 11,43 per bus a 2\g

'Kipon1 Grondlak wit
ƒ 13,55 per bus a 2000 cc

'Kipon1 Marinelak wit
ƒ 20,18 per bus a 2000 cc

Voorlopig blijft de prijs van
muurverf nog ongewijzigd.

wIJZIGINGEN_INTERNE_TELEFggNGIDS_1

Toevoegen

Tst Naam

341 *Meijer, Th.P.A.
397 Schoor, D. v.d.

Wijzigen

158 Dekker, J.
349 Graaf, M. de
194 Heynemans, E.J.

394/264 Jong-v.Haasteren,
mevr. M. de

194 Schaap, J.G.
Schee, D. v.d.

360 Sevenstern-Geier,
mevr. G.

288 Stolk, C.
329 Thiele, E.J.

Wensveen, L.
210 Wilbrink-Kingma,

mevr. W.

DANKBETUIGINGEN

CB
EMB

805
226

TS
TS

DRS
PE

403

404/416
403
214

126
137

213

ASR

Hierbij dank ik directie en collega's
voor de cadeau's, bloemstukken en
fruitmanden, die ik tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en bij
thuiskomst heb mogen ontvangen.

A.M. v.d. Griend

De heer M. de Koning bedankt mede
namens zijn vrouw de direktie, bazen
en collega's voor de blijken van
belangstelling door hen getoond
tijdens de kerstdagen en tijdens
zijn verblijf in en thuiskomst uit
het ziekenhuis.

Hartelijk dank, mede namens mijn
vrouw, aan de directie voor het
ontvangen kerststukje.

H.M. Hemerik



G_e§_laagd_o__
•Op 20 januari jl. werden door
de heer R. Smulders de diploma's
uitgereikt aan de^geslaagden
voor het examen
lasser.

l-"en 2-' klas

De gelukkigen waren :

B. Hogg
L.C. Vermeulen
J.M. Keijne
F. v. Wijnen
T. Sterkeboer
J.A. Schell

. v.d. Mast
L. v.d. Veer

l- klas
1- klas
l| klas
2- klas
2- klas
2- klas
2- klas
2- klas

lasser
lasser
lasser
lasser
lasser
lasser
lasser
lasser

Wij wensen hen proficiat met dit
resultaat en veel sukses in hun
nieuwe werk.

Met ons allen bouwen we boor-
schepen, hefeilanden, kranen en
wat dies meer zij.
Wij zien deze objecten langzaam
groeien en hebben er allen
vanuit onze eigen hoek 'kijk op'.

Van veel objekten zijn films
gemaakt om potentiële klanten
|een indruk te geven hoe onze
"produkten gebouwd zijn en kunnen
werken.

Het leek ons interessant en
noodzakelijk om een aantal films
voor u te vertonen.

In de komende maand zal een
filmvoorstelling worden gegeven
in de Centrale Kantine.

We denken eraan om ongeveer
19.30 uur te beginnen en om
10.00 uur te stoppen.

Heeft u interesse ?
Blijf het Gusto Nieuws dan lezen
De aankondiging zal daarin
gedaan worden.

DANKBETUIGINGEN

Mijndert en Anneke Maris bedanken
voor de belangstelling en de
attenties die zij mochten ontvangen
bij hun huwelijk.

Mede namens mijn vrouw zeg ik
hierbij hartelijk dank aan directie,
chefs, collega's, buitenbankwerkers,
het bestuur BLG en OR-fractie NW,
voor de vele blijken van belang-
stelling, de mooie bloemstukken en
de heerlijke fruitmanden, die
ik tijdens mijn verblijf in en
bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis mocht ontvangen.

N. v.d. Bos

Mede namens mijn vrouw wil ik
de directie bedanken voor het
mooie bloemstukje, dat mijn
vrouw mocht ontvangen in het
ziekenhuis ter ere van de geboorte
van onze dochter.

H. Speelmeijer

Hierbij mijn hartelijke dank aan
de directie, ook namens mijn vrouw,
voor het mooie kerststukje.

W.A. v.d. Graaf

Mijn hartelijke dank aan directie,
Ondernemingsraad, chef en collega's
van de tekenkamer Scheepsbouw en
Machinebouw voor de bloemen en
fruitmand, welke ik mocht ontvangen
bij mijn thuiskomst uit het zieken-
huis .
Alsmede voor de persoonlijke
bezoeken en de schriftelijke beter-
schapswensen.

J. van der Drift

De heer C.J. Lemson (MF) bedankt
de directie voor het kerststukje
en het 'Zonnewiel' voor de
fruitschaal.
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Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de directie voor het
bloemstuk en het kerststuk dat ik tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis mocht ontvangen.

Ook nog heel veel dank aan bazen, collega's timmerlieden en
modelmakers voor de prachtige fruitmand die ik mocht ontvangen
op mijn verjaardag in het Gemeente Ziekenhuis.

J.W. van Boggelen

Men u o
Van 3 februari tot en met 15 februari 1975 kan gekozen worden
uit de volgende menu's :

Maandag 3.2.75 no. 4

Dinsdag 4.2.75 no. 2

Woensdag 5.2.75 no. 7

Donderdag 6.2.75 no. 5

Vrijdag 7.2.75 no. 6

Zaterdag 8.2.75 no. l

Maandag 10.2.75 no. 10

Dinsdag 11.2.75 no. 8

Woensdag 12.2.75 no. 2

Donderdag 13.2.75 no. !

Vrijdag 14.2.75 no. 7

Zaterdag 15.2.75 no. 6

Jachtschotel, rode kool, appeltjes, puree

Nasi Goreng

Rundergehakt, andijvie, puree

Goulash, doperwten en rijst

Kabeljauw, fantasiesaus, worteltjes, puree

Bami Goreng

Spaghetti Bolognese

Varkenskarbonade, doperwten, puree

Nasi Goreng

Macaroni, ham en kaas

Rundergehakt, andijvie, puree

Kabeljauw, fantasiesaus, worteltjes, puree

Verder elke dag verkrijgbaar :

Menu no. 3 Runderlap, sperciebonen en aardappelen

menu no. 11 Patat of brood met biefstuk

menu no. 12 Patat of brood met karbonade

menu no. 13 Patat of brood met Balkan steak

menu no. 14 Patat of brood met saté

menu no. 15 Uitsmijter (niet op dinsdag en donderdag verkrijgbaar)

menu no. 16 Brood met diverse soorten beleg
o.a. ham, kaas, lever

casselerib, pekelvlees
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