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Informatie-nota van de Raad van 
Bestuur_aan_de_ondernemingsraden 
van_IHC_Gusto_B.V.L_IHC_GU§tO 
Staalbouw B.V. en de C.O.R. van
IHë-Holland N.V. betreffende een

�����yoeging_van_IHC_Gusto_Staal
'W'gouw_B.V._en_de_afdeling_Slikker

veer van IHC Gusto B.V. 
-----------------------

Door de Raad van Bestuur werd de 
mogelijkheid onderzocht van een 
samenvoeging van IHC Gusto Staal
bouw B.V. en de afdeling Slikker
veer van IHC Gusto B.V., aangezien 
een afzonderlijke ontwikkeling van 
beide bedrijven op grote financiële 
en praktische bezwaren stuit. 
Zoals bekend werkt IHC Gusto Staal
bouw op een gehuurd terrein in 
Sliedrecht, waarop bedrijfsgebouwen 
staan die ongeschikt zijn voor de 
produktie en die bovendien dreigen 
te worden afgekeurd. Verder kunnen 
op dit terrein geen grote construc-

�ies worden vervaardigd en zijn de 
119\::ransportkosten hoog (Baanhoekbrug) 

De mogelijkheden van de afdeling 
Slikkerveer worden ondanks de goede 
ligging, het ruime terrein en de 
reeds aanwezige faciliteiten, in de 
huidige situatie onvoldoende benut. 
De geisoleerde ligging t.a.v. het 
moeder·bedr ij f IHC Gusto belemmert 
bovendien een optimaal gebruik. 

Dit onderzoek heeft tot de over
tuiging geleid, dat deze scJ.Inen
voeging zal kunnen leiden tot : 

1. Een vereenvoudigde organisatie
structuur.

2. Een duidelijke verbetering van
het rendement.

3. Een optimale benutting van het
bedrijf te Slikkerveer

7 februari 1975. 

4. Beëindiging van de nadelen van
de vestiging te Sliedrecht.

5. Een doelgerichter investerings
beleid (vermijding van doublu
res).

6. De mogelijkheid om speciale
offshore constructies die pas
sen in het produktie-pakket
van de offshore-divisie in
eigen bedrijf te ontwikkelen
en bouwen.

7. Een goed uitgangspunt voor toe
komstige ontwikkelingen en
behoud van de werkgelegenheid.

Wij stellen ons voor om een en 
ander in samenwerking.met de 
directies van de betrokken bedrij
ven volgens een hiervoor op te stel 
len overleg-en· t-ijdschema voor 
te bereiden. 

Aan de OR van IHC Gusto en IHC 
Gusto Staalbouw zal deze studie 
op korte termijn worden voor
gelegd met het verzoek om te 
adviseren over de uitvoering van 
dit plan. 

De vakverenigingen zullen door ons 
van dit plan op de hoogte worden 
gesteld. 

Wij zullen de C.O.R. op de 
hoogte houden van he� overleg 
binnen de betreffende onder
nemingen. 

Raad van Bestuur. 

Aedaktie: Afd. Pers. zaken, Schiedam, 
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138 
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In haar vergadering van woensdag 
22 januari j.l. heeft de Onder
nemingsraad gestemd en beslissinge 
genomen ten aanzien van de samen
stelling van de verschillende 
kommissies. 
Voor de goede orde volgt onder
staand een overzicht. 

OR 

- voorzitter Ir. R. Smulders
--------------------------

- Mevr. L.A.M. v.d. Bospoort-
v. Ballegoie 

- M. Dettmeijer
- J. v.d. Drift
- J.L. van Dijk
- J. van 't Geloof
- A.J. Goudzwaard
- A.L. Kerkhof
- J.C. Koopmanschap
- S. Krouwel

G.H.G. Lagers, ir.
- ·P.H. van Oorschot
- A. Rondeltap
- P.A.M. Schudelaro (sekretaris)
- .A. v.d. Veer
- w. Verboom

Kleine_Kommissie 

- Ir. R. Smulders
- J. v.d. Drift
- P.A.M. Schudelaro

le_pl�atsvervanger
M. Dettmeijer
2e_plaatsvervanger
J.C. Koopmanschap

Raad van Deelnemers van het IHC 
Pensioenfonds 

- Mej. A. Straver
G. Akkerhuis

- Chr. Barzilaij
- A.M. Heijkoop
- J.C. van Waardenburg

Centrale_Ondernemingsraad 

leden J. v.d. Drift 
P.A.M. Schudelaro 
A. v.d. Veer
M. Dettmeijer

plaatsvervangend lid 
A.J. Goudzwaard 
J.C. Koopmanschap
W. Verboom
Mevr. L.A.M. van de Bospoort

van Ballegoie 

Vaste_Kommissie_Schiedam 

le voorzitter M. Dettmeijer 
2e voorzitter J. v.d. Drift 
Sekretaresse Mevr. L.A.M. v.d. 

Bospoort-v.Ballegoie 
de heren : Veldhoen, Giesselbach, 

-

v. Oorschot, v. Dijk,
Wijnstekers, Kerkhof,
Rondeltap, Glansbeek,
Bruns, du Burck, Velt
hoven, Goudzwaard, Brons,
v.d. Veer, Koopmanschap,
Sprong, v.d. Most, Kok.

Vaste_Kommissie_Slikkerveer 

Voorzitter W. Verboom 
Sekretaris A. Velthuizen 
de heren J. van 't Geloof, 

S. Krauwel, M.P. Slooff

Jongeren_Kommissie 

le voorzitter A. Goudzwaard 
2e voorzitter A. Rondeltap 
Sekretaris A.L. Kerkhof 
Mevr. de Jong-v.Haasteren, 
Mej. van Tricht, de heren 
P.A.M. Schudelaro, N. v.d. Bos, 
R. v.d. Brug, G. op 't Ende en
W. Krul.

DE VENTA. 
---------

1 banco + 2 sillones. f 10O,-
Informes: servicio del Personal 

tel. 354. 
TE KOOP 
-------

1 bank en 2 stoelen, teak. 
Vaste prijs f 100,--. 

-

INL.: Personeelszaken toestel 354. 
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AANGESTELD 

Ter completering van eerdere mede
delingen, moeten wij u nog melden 
dat Mevrouw G. Sevenstern-Geier 
met ingang van 3 februari 1975 
is aangesteld tot sekretaresse 

A·rn de heer Ir. J. Sjouke. 
"llllll!'ij is telefonisch bereikbaar via 

toestel 360 en is gehuisvest in 
kamer 126. 
Vanaf deze plaats wensen wij 
mevrouw Sevenstern sukses toe in 
haar nieuwe funktie. 

H::H:!QYQ 

Deze week ontving u uw salaris
strook over de 2e periode van 1975. 
De enveloppe was dikker dan normaal 
vanwege de inhoud 

1. 

-

2. 

3. 

De 'jaaropgaaf 1974'; belangrijk 
hulpmiddel bij het invullen van 
uw belastingpapieren. 
Er zijn géén extra kopiëen ver
krijgbaar. De enige kopie die er 
is werd door ons toegezonden aan 
de Inspektie van de Belastingen. 
Formulier 'vakantieaanvraag 1975' 
zoals gebruikelijk bij ons be
drijf, dient u dit formulier 
ingevuld en wel, bij uw baas of 
afdelingschef voor I april 1975 
in te leveren. 
Zo spoedig mogelijk daarna zullen 
ziJ u vertellen of het bedrijf 
uw aanvraag kan honoreren. 
'Voorschriften bij arbeidsonge-

schiktheid'. 
Het blijkt nodig hier en daar wat 
meer 'verlichting' te brengen. 
Vandaar deze toezending. 

14 februari 1975. 

PERSONEELSVERENIGING_SLIKKERVEER . 

Vrijdag 21 februari is de datum 
waarop de contactavond wordt 
gehouden. 
Deze avond wordt georganiseerd 
in de bovenzaal van Cafe-Restau
rant 'Sport', Raadhuisplein te 
Ridderkerk. Aanvang is bepaald 
op 20.00 uur. 
Gezien de ervaringen van de laatste 
jaren, dit wat het vervoer betreft, 
heeft het Bestuur besloten dat 
men op eigen gelegenheid naar de 
contactavond kan komen. Voor de 
reis huiswaarts, na afloop van de 
avond, is er wel vervoer beschik
baar. 

WIJZIGINGEN INTERNE TELEFOONGIDS 

r�����g�g 
Tst Naam afd kamer 

359 
253 

350 
12 1 

359 

Assenberg, F. 
Langerak, C. 

Groot, meJ. G.L. 
Helden, B. van 
Raai j , B. C. J. de 
Saarberg, G.J. 
Westdijk, G. 

KAMERS GEZOCHT 

de 

TK 
TS 

PC 

Kamers gezocht in Delft voor 
student�met ingang van september 
197 5. 
Inlichtingen toestel 354. 

425 
167 

137 

7 1 9 

7 1 1 

Redakt1e Afd Pers za'<en Schiedam 

Tel. 010-26 04 20. toestel 1371138 
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IN_MEMORIAM .------------------------------------

Een dezer dagen 
5 februari j .1. 
A.F. Bruinsma. 

ontvingen wij bericht van het overlijden op 
van onze gepensioneerde medewerker de heer 

De heer Bruinsma die vele jaren leermeester in de afdeling 
Scheepsbouw is geweest, werd 74 jaar. 
Wij wensen ziJn vrouw en verdere familieleden sterkte toe dit 
verlies te dragen. 

Verkrijgbaar in de periode van 17.2 tot en met 1.3.1975 
maandag 17.02 menuno. 8 Varkenskarbonade, doperwten, puree 
dinsdag 18.02 menuno. 7 Hutspot met Klapstuk 
woensdag 19.02 menuno. 10 Spaghetti B�lognese 
donderdag 20.02 menuno. 4 Jachtschotel, rode kool, 
vrijdag 21.02 menuno. 6 Kabeljauw, fantasiesaus, 
zaterdag 22.02 menuno. 1 Bami Goreng· 

appeltjes, puree 
worteltjes, puree 

maandag 24.02 menuno. 5 Goulash, doperwten en rijst 
dinsdag 25.02 menuno. 9 Capucijners, spek en uitjes 
woensdag 26.02 menuno. 7 Andijvie, rundergehakt, puree 
donderdag 27.02 menuno. 8 Stamppot, zuurkool met worst 

-

vrijdag 28.02 menuno. 6 Kabeljauw, fantasiesaus, worteltjes en puree 
zaterdag 01.03 menuno. 2 Nasi Goreng 
Verder elke dag verkrijgbaar 
menuno. 3 Runderlap,sperciebonen en aardappelen 
menuno.11 Patat of brood met biefstuk 
menuno. 12 Patat of brood met karbonade 
menuno. 13 Patat of brood met balkan steak 
menuno. 14 patat of brood met saté 
menuno. 15 Uitsmijter (niet op dinsdag, donderdag en zaterdag verkrijgbaar) 
menuno. 16 Brood met diverse soorten beleg ham,kaas,lever,casselerib enz. 

DANKBETUIGINGEN . 

�artin en Elly van Beurden bedanken voor de belangstelling, bloemen 
geschenken, die zij mochten ontvangen op hun trouwdag. 

Mijn hartelijke dank aan direktie en collega's voor de bloemstukken, 

-
en 

kado' s en fruitmand die ik tijdens mijn verblijf in en bij mijn thuiskomst 
uit het ziekenhuis, heb mogen ontvangen. 
Alsmede voor de persoonlijke bezoeken en vele beterschapswensen. 

G.J. Koenderman 

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. 

TE KOOP 

Johan een Geertje van der Meer 

Wegens omstandigheden te koop 
(gestoffeerd bruin corduroy), 
Inlichtingen Personeelszaken, 

zo goed als nieuw bankstel 
vaste prijs f 600,--. 
toestel 354. 
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M E D E D E L I N G 
-------------------

De Raad van Bestuur van IHC Hol land 
N.V. heeft het voornemen tot de
volgende benoemingen over te gaan.

21 februari 1975. 

research en ontwikkeling van het 
grote baggermaterieel. 
Hij zal tevens de heer B. Schuil 
opvolgen als directeur van het 
Mineraal Technologisch Instituut B.V. 

• 
De heer L. van der Veen, die thans 5)
de commerciële belangen van IHC

De heer Ir. R. Smulders, thans 
directeur van IHC Gusto B.V., met 
ingang van 1 aoril 1975 te benoemen 
tot directeur verkoop van IHC Smit 
B.V., in welke funktie hij verant
woordelijk zal zijn voor de verkoop
van het grote baggermaterieel.

in het Verre Oosten dient als
Regional Director met als stand
plaats Kuala Lumpur, -met ingang
van 1 juli 1975 voor de tijd van
drie jaar te benoemen tot Regional
Director, met soortgelijke taken, 
voor Canada en de Westkust van de
U.S.A. met standplaats V�ncouver.

2) De heer Ir. C. de Groot, thans
directeur van IHC De Kloo B.V.,
met ingang van 1 juli 1975 te
benoemen tot IHC directeur Zuid
Oost Azië met standplaats Kuala
Lumpur.

• 

Hij zal verantwoordelijk zijn voo
de marketing en de verkoop van
alle IHC producten in dat deel va 
de wereld en voor onze deelname i
de werf te Penang. (IHC (Malaysia)
Snd Bhd).
In verband met de nodige inwerk
tijd ter plaatse zal hij zijn
funktie bij IHC De Klop B.y. op
1 mei 1975 beëindigen.

3. De heer Ir. T.P. de Jooden, die
thans (na een onderbreking voor

6) In de vacature bij IHC Gusto B.V.,
die ontstaat door het vertrek van
de heer R. Smulders, zal zo spoedig
mogelijk worden voorzien.
Het hoofd van de Offshore Divisie,
de heer B. Schuil, zal tij del ijk
optreden als directeur van IHC
Gusto B.V.

Kort_Verslag_van_de_C.O.R.-vergadering 
dd. 7 februari 1975 onder voorzitter
schap_van_de_heer_D.L.H._Smit.

1. Openinq.
Met een woord van welkom opent de
voorzitter de vergadering.·

2. Notulen van de vergadering dd.
13 december 1974.
Behoudens enige redactionele wij
zigingen worden de notulen goedge
keurd.

een speciale opdracht in de U.S.A. 3.
in 1973/1974) directeur is van

De notulering van de vergaderingen.
Naar de mening van de voorzitter
wordt het volgende beoogd.IHC Smit B.V., met ingang van

1 maart 1975 te benoemen tot
directeur van IHC De Klop B.V.

4. De heer Ir. J.A. Stam, thans
hoofdbedrijfsleider werf IHC Smit
B.V., met ingang van 1 maart 1975
te benoemen tot directeur tech
niek van IHC Smit B.V., in welke
funktie hij verantwoordelijk zal
zijn voor ontwerpen, calculaties,

a. leesbare en duidelijke notulen
over hetgeen besproken is.

b. te zorgen dat alle geînteresseer
den daarover zo snel mogelijk een
kort verslag krijgen.

c. dat het in grotere kring en
uitgebreider verspreid wordt door
het op te nemen in het Zeskant.

Aedaktie: Afd. Pers. zaken. Schiedam, 

Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138 
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Besloten wordt dat er onder ver
antwoording van de voorzitter en 
secretaris· een verslag komt zoals 
onder c genoemd is in het Zeskant 

4. Ingekomen stukken.
Bij de ingekomen stukken zijn er
brieven over de uitslagen van de
O.R.-verkiezingen van DMN en
Gusto Schiedam en inzake de
verkiezing van de C.O.R.-leden.
Naar aanleiding van een brief van
de heer B. Schuil over het budget,
besluit de vergadering om de
agenda-commissie spelregels te
laten opstellen over het beheer
van het budget van de C.O.R.

5. Verslag commissie ziektekosten
verzekering. 
De comm1ss1e sprak zich nogmaals 
uit om in het advies aan de C.O.R 
te stellen, dat het wenselijk is 
dat er één collectieve ziekte
kostenverzekering komt voor alle 
IHC medewerkers welke vrijwillig 
verzekerd zijn, behoudens ge
wetensbezwaren. 
Gezien het aanmerkelijke premie
vaordeel bij ENZICO ten opzichte 
van de V.Z.V.Z. is er al een 
duidelijke voorkeur in de commis
sie waar te nemen. 
Op woensdag 19 maart a.s. hoopt 
de commissie Z.K.V. opnieuw bij
een te komen en de C.O.R. voor 
de ve�gadering van 4 april een 
verslag en een advies te doen 
toekomen. 

6. Mededelingen Raad van Bestuur.
Door de Interne Accountants
Dienst is een onderzoek ingesteld
naar de diverse proefvaartrege-
1 ingen en er blijken afwijkingen
te zijn van hetgeen op papier
staat en wat in werkelijkheid
wordt toegepast.
De I.A.D. heeft nu derhalve
opdracht gekregen voor een uit
gebreider onderzoek. De diverse
proefvaartregelingen bij de
diverse werkmaatschappijen blij
ven zolang van kracht.
De voorzitter deelt tevens mede,
dat het verhaal dat over IHC in
de Teleqraaf stond een samen
raapsel was van feiten die deels
niet en deels wel onjµist waren.

De Raad van Bestuur was het er niet 
mee eens dat dit verhaal was opge
nomen onder 'Beursberichten'. Van 
de zijde van de Beurs van Amsterdam 
deelde men deze mening. 
De heer B. Schuil deelt mede dat 
IHC De Klop verzocht heeft het 
volgende bekend te maken : 
IHC De Klop heeft een order ont
vangen ter waarde van bijna 
24 miljoen, bestaande uit de leve
ring van o.a. een nieuwe Beaver, 
reservedelen en pijpen; dit 
materieel is een gift van een 
olie-sheik aan Bangla Desh. Op 
9 maart a.s. moet de diverse 
equipment aanwezig zijn, want de 
sheik wil het op 13/14 maart aan 
Bangla Desh overhandigen. Ook van 
Brazilië werd een opdracht ont
vangen voor de levering van een 
Catter Pillar King. 

7. Voorbereidingen c.o.q,-conferentie.
Om tot een betere samenwerking te 
komen tussen de C.O.R.-leden en 
een beter begrip van elkaars pro
blemen stelt men zich voor om een 
conferentie te houden, waarbij men 
onderwerpen zal behandelen die 
zoveel mogelijk slaan op de v-1erk
zaamheden van de C.O.R. 
De agenda-commissie zal een en 
ander uitwerken. 

8. Rondvraag.
In de rondvraag wordt gevraagd naar
een eventuele wijziqing van de
Raad van Commissarissen in de ko
mende aandeelhoudersvergadering.
De voorzitter antwoordt dat, ind1 n
er een benoeming van een nieuwe
commissaris aan de orde is, de
C.O.R. dit zal vernemen.
Op een vraag over de uitzend- en
detacheringsregeling antwoordt de
voorzitter dat genoemde regeling
nog niet in behandeling is genomen.

9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering zal in
Zierikzee gehouden worden.

De Secretaris : De Voorzitter 

D. L. H. Smit P.A.M. Schudelaro 

Nagekomen bericht : 
Op het allerlaatste moment werd de 
Bangladesh delegatie waarmee overeen
komst was bereikt voor levering van 
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2 zuigers en ander materieel, door 
Sjeik Mujibur Rahman naar Dacca 
teruggeroepen. Blijkbaar was de gift 
van Abu Dhabi aan Bangladesh nog niet 
effektief geworden. De delegatie 
vertrok naar Dacca met het kontrakt, 
in de hoop dat dit in de nabije toe
komst gerealiseerd zal worden. 

N O T U  L E N. 

Zoals aan iedereen bekend, bestaat 
er de mogelijkheid om de notulen 
van de O.R.-vergaderingen toegestuurd 
te krijgen, nadat deze zijn goedqe
keurd en voor oublikatie vrijgegeven 
door de Ondernemingsraad. 
Wij schrijven thans 1 1975 1 zodat 

gadigden zich opnieuw dienen op 
geven. 

Dat kan bij mevrouw E. van Biesen 
op toestel 354. 

BONUS-UITKERING OVER 1974. 
-------------------------

Op 12 februari j. l. heeft overleg 
plaatsgevonden tussen de Raad van 
Bestuur van IHC Holland en de 
vertegenwoordigers van de drie 
industriebonden, de Unie BLHP en de 
NBT over de bonus-uitkering over 
1974 en de beperkingen die de 
machtigingswet heeft opgelegd t.a.v. 
de bonusuitkering over 1973. 

Naar aanleiding hiervan heeft de 
Raad van Bestuur besloten om uit-

uitend over 1974 een uitkering te 
oen gelijk aan één periode-salaris 

en geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om vanwege buitengewone 
omstandigheden een lagere uitkering 
vast te stellen. 

De berekening zal plaatsvinden over
eenkomstig het reglement bonusrege
ling. De uitbetaling zal plaatsvinden 
gelijk met de salarisbetaling over de 
3e periode. 

TE KOOP 

1 kindercommode, wit lak 
1 box 
1 kinderbad op standaard. 
Inlichtingen Personeelszaken tst 354. 

TE KOOP 

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

TE KOOP 

Antieke platte-buiskachel in 
perfecte staat met bijpassende 
oven, kolenbak en schoorsteenpijp. 
Inlichtingen Personeelszaken 
toestel 354. 

DANKBETUIGINGEN 
---------------

De gelukwensen, bloemstukken en 
kado's, die wij op 20 december 
j. l. mochten ontvangen, hebben deze
dag voor ons tot een onvergetelijke
dag gemaakt. Wij zeggen u langs deze
weg hartelijke dank.

Gerard en Lidy Hinloopen. 

De heer J. v.d. Berg bedankt mede 
namens zijn vrouw voor de bloemen 
die hij mocht ontvangen ter ere 
van zijn 40-jarig huwelijk. 

De heer B. v.d. Berg bedankt mede 
namens zijn vrouw, directie, bazen, 
zagerij platenpark en de brandweer 
voor de belangstelling, de bloem
stukken, fruitschalen, die hij mocht 
ontvangen bij zijn ziekte en ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig 
huwelijk. 

Hiermede bedankt de heer J.M. v.d. 
Laan mede namens zijn vrouw, directie 
en bazen voor de bloemen en geschen
ken die hij mocht ontvangen. 

Mede nainens mijn kinderen wil ik 
mijn dank uitbrengen aan allen, 
voor het medeleven bij de langdurige 
ziekte van mijn man en de over
weldigende belanqstell ing betoond 
bij zijn toch nog onverwacht 
overlijden. 

M. Zeijen-Cremer
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UIT DE KANTINE 

Tot nu toe kende de kantine een in het horeca-wezen haast ongekende 
situatie. Overwerkers konden namelijk voor hun maaltijd een keuze maken 
uit zestien menu's ! 

In verband met de huidige· drukte, moeten vele medewerkers, zowel van onze 
eigen onderneming als van onderaannemers,overwerk verrichten. 
Teneinde hen allen tijdig van een maaltijd te kunnen voorzien moesten 
bijzondere maatregelen worden getroffen. Eén daarvan was bijvoorbeeld 
het openstellen van de werfkantine op dinsdag- en donderdagavond. 

Dit is naar onze smaak nog niet voldoende om de verstrekkinq van overwerk
maaltijden zo vlot te doen verlopen als we wenselijk vinden. Daarom moeten 
we tijdelijk een eind maken aan de situatie zoals die in de eerste alinea 
is vermeld. 
In overleg met de kantine-commissie is besloten, dat met ingang van 
maandag 24 februari a.s. overwerkers een keuze kunnen maken uit drie menu's. 

Deze zijn de volgende : 

Maandag 7 Andijvie, rundergehakt, Donderdag 

Dinsdag 

puree 
8 Varkenskarbonade, dop

erwten, ouree 
10 Spaghetti Bolognese 

1 Bami Goreng 
Jachtschotel, rode kool 
met appeltjes, puree 

6 Kabeljauw, fantasiesaus, 
worteltjes, puree 

Vrijdag 

Zaterdag 3 Runderlap, spercie
bonen, aardappelen 

1 Bami �oreng 
2 Nasi Goreng 

5 Goulash, doperwtA 
rijst 

7 Andijvie, runderge
hakt, puree 

9 Capucijners, spek 
en uitjes 

2 Nasi Goreng 
6 Kabeljauw, fantasie

saus, worteltjes, 
ouree 

8 Varkenskarbonade, 
doperwten, puree 

Zij, die geen warme maaltijd wensen, kunnen brood met beleg bestellen 
(geen brood biefstuk). 

Wij nemen aan, dat ieder be�rip zal tonen voor deze maatregel. 

MOBILOFOON 

Sinds 1 oktober j. l. is de afdeling Werftransport van start gegaan. 
De medewerkers binnen deze afdelinq hebben inmiddels de beschikking 
gekregen over een mobilofooninstallatie. 
Alle voertuigen, evenals de 50-tons kraan en de kraan op steiger 3 
zijn hiermee te bereiken. 
Vanuit de centrale ontvangen de wagens en kranen de vervoersinstructies. 
De centrale· is geplaatst in het kantoor Werftransport nabij het 
Platenpark en is telefonisch bereikbaar onder toestel 174. 

Wij hopen dat de medewerkers van het Werftransport veel plezier zullen 
beleven aan deze apparatuur en dat het bij zal dragen in een soepelere 
gang van zaken. 



IHC GUsto Nieuws 
WEKELIJKSE IN FORMA TIE 

VOOR DE MEDEWERKERS 

VAN IHC GUSTO B.V. 

Nummer 8. 

'59r.t.Y�I§La_g _'l@.l'J._d.Q._'l.EU.9éld..�rjog_ï�Ul
de_Ondernemin_gsraad_ dd._ 19-02 -'75. 

�.:. 91?�!?-!!}g-

-Oe voorzitter Ir. R. Srnulders
opent met een woord van welkom de
vergadering. 

2._Mededeling_Direktie. 

De studienota van de Raad van 
Bestuur van IHC Holland betref
fende de werf te Slikkerveer en 
IHC Gusto Staalbouw zal begin 
maart worden verwacht. 

3. Notulen.
----------

De notulen van de vergadering 
dd. 22 januari 1975 worden behou
dens enkele redaktionele wijzi
gingen goedgekeurd met dank aan de
notuliste Mevr. W. Wilbrink. 
De notulen van de vergadering van

a).8 december 1974 worden doorge
Wdornen i.v.m. de verspreiding aan 

de belangstellenden. 

Ingekomen stukken. 
a) Van de Algemene Industriebond

Nederland, waarin medegedeeld 
wordt dat de N.O.v.W. en de 
M.B.G.K. zijn samengegaan in 
een organisatie onder de naam
Algemene Industriebond Neder
land (A.I.N.) 

b) Van de Jongerenkornmissie be
treffende de verkiezing van het
bestuur, dat als volgt is sa
mengesteld : 

le voorzitter: de heer A. 
Goud zwaard 

2e voorzitter: de heer T. 
Rondel tap 

sekretaris de heer A. 
Kerkhof 

28 februari 1975. 

c) Van de Jongerenkornmissie met
een uiteenzetting over de 
plannen omtrent de twee kamp
weken voor de jongeren. 

4._Jubileumuitkering. 

In de Centrale Ondernemingsraad 
zal de jubileumuitkering een punt 
van bespreking gaan uitmaken. 

5._Buro_onderaannemers. 

De Direktie zal de nieuwe F.M.E.
voorschriften met betrekking tot 
onderaannemers aan de OR-leden 
doen toekomen; daarna zal dit 
onderwerp opnieuw ter sprake wor
den gebracht. 

6._Tweede_verElichte_sniEEerdag. 

De meerderheid van de Raad wil 
geen tweede verplichte snipper
dag; een formulier komt bij de 
salarisslip van de derde periode 
waarop men kenbaar kan maken 
wanneer men vrij wil hebben in de 
weken tussen 27 april en 10 mei 
a.s. Dit formulier moet vóór
22 maart 1975 worden ingeleverd. 
Uitzonderingen voor te laat inge
leverde formulieren worden niet 
gemaakt. Tevens zal in verband met
de minimum bezetting in diverse 
afdelingen niet automatisch aan
alle aanvragen kunnen worden vol
daan.

7.�Enguete_zorner-_en_wintertijd.

Eveneens wordt bij de salarisslip
gevoegd een stembiljet waardoor 
men zijn stern kan uitbrengen over 
een wijziging van de werktijd; er 
zijn twee mogelijkheden 
a) het gehele jaar door van 8.00

tot 16.30 uur
b) gedurende de periode april -

oktober van 7.30 - 16.00 uur
en gedurende de rest van het 
jaar van 8.00 - 16.30 uur.

Redaktie: Afd. Pers. zaken, Schiedam. 
Tel. 010-26 04 20, toestel 1371138 



Deze uitslag van deze enquete 
zal bindend zijn, dus iedereen 
wordt opgeroepen hieraan mee te 
doen. 
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8._Wijziging_reglement_Veiligheids
kornmissie. 

Op het voorstel om voorzitter en 
sekretaris van de Veiligheids
kornmissie niet uitsluitend te 
kiezen uit OR-leden, maar ook 
de leden van de Vaste Kornmissie 
voor deze funkties kandidaat 
te laten zijn, zal de Direktie 
in de volgende vergadering van 
de Ondernemingsraad terugkomen. 

9._Voorstel_Direktie_inzake_inhaal
uren. 

Het opnemen van inhaaluren zal 
voortaan alleen kunnen gebeuren 
met een minimum van 4 uur en/of 
een veelvoud daarvan. 

l O. _Rondvraag.

Naar aanleiding van een vraag 
over de extra uren voor 60-ja
rigen en ouder wordt medege
déeld dat er vóór l april een 

- regeling komt.

11. ... Slui tin�.

De Kleine Kornrnissie 

Het schijnt iedereen nog niet 
duidelijk te zijn waar het kenteken
bewijs deel III op de voorruit 
moet worden aangebracht. 
Officieel is toegestaan middenboven 
en -onder en rechtsboven en -onder. 
M�� rechts wordt bedoeld de rechter
k�nt gezien vanuit de auto. 
De mee�t praktische plaats van deze 
vier is middenboven, achter de 
binnenspiegel. Op deze plaats wordt 
het uitzicht zo weinig mogelijk 
belemmerd en men kan er zo lekker 
het sleufje glas boven de spiegel 
mee afdekken waar u bij laagstaande 
zon zo'n hinder van kunt hebben. 
Hebt u om de een of andere reden 
een nieuw hoesje nodig dan kunt u 

hiervoor gratis terecht bij alle 
Importeurs, bij de ANWB en de 
Rijksdienst voor het wegvervoer. 
Hebt u problemen betreffende het 
overschrijven van het kenteken
bewijs bij koop of verkoop van uw 
auto dan kunt u hierover informatie 
krijgen bij de G.A.C. (de heer 
Schilt - hoofdmagazijn). 

De Autoclub. 

TRACTION AVANT CITROEN 11B 

Model 1954 

Prijs f 3.000,--

Inlichtingen Personeelszaken tst 354. 

Vakatures. 

Op korte termijn dient de capaciteit 
van de Bedrijfstekenkamer uitgebreid 
te worden met een aantal aankomende 
optisch tekenaars/codeurs. 
Wij willen voor de vervulling van 
deze vakatures binnen onze eigen 
gelederen kijken of daar. geschikte 
kandidaten kunnen worden gevonden. 
De Guste is bereid het nodige te 
doen aan de opleiding voor deze 
funktie. 
Als basisopleiding wordt gedacht a 
het niveau LTS + Bemetel, terwijl 
wiskundige aanleg en belangstelling 
voor computertechniek aanwezig 
dienen te zijn. Kennis van de 
Engelse taal is zeker welkom. 
Een psychotechnisch onderzoek zal 
deel uitmaken van de selectieproce
dure. 
Aan kandidaten die aan bovenstaande 
eisen voldoen en werkzaam zijn 
binnen die afdelingen waar capaci
teitsvermindering nodig is, wordt de 
voorkeur gegeven. 

Inlichtingen bij de afdeling Perso
neelszaken, de heer w .• Vossen. 
toestel 370. 
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Over salaris. 
-------------

. 

Bij de salarisbetaling van de 3e periode zullen de navolgende 
wijzigingen worden aangebracht. 

l._Toeslag_àd_f_41L55

Dit als afzonderlijke toeslag op uw salarisstrook vermelde 
bedrag wordt zonder afronding in het salaris opgenomen. 

2._Salarisverhoging_lL75_%_m.i.v._l_januari_l975

Uw huidige salaris vermeerderd met de toeslag wordt verhoogd 
met 1,75 % en naar boven op hele guldens afgerond. 

Voorbeeld : 

- Uw salaris bedroeg vóór l januari f 1000,-- per periode.
Daarnaast werd afzonderlijk f 41,55 per periode betaald.

- Op l januari werd uw salaris verhoogd met 3,28 %.
U ontving toen f 1033,-- per periode en ook nog steeds
f 41,55.

- Nu wordt de som f 1033,-- + f 41,55 = f 1074,55.
Deze uitkomst wordt verhoogd met 1,75 % zodat het nieu�e
salaris f 1094,-- wordt.

3._Nabetaling 

Voor de le en 2e periode wordt automatisch een nabetaling 
berekend. Dit is tweemaal het verschil tussen oud salaris 
+ de toeslag en het nieuwe salaris.

Deze nabetaling wordt apart vermeld op de strook. 

P.B.N.A. 

De heer Wouters, consulent van 
PBNA zal op dinsdag 11 maart 
ons bedrijf bezoeken. 
De heer Wouters zal vanaf 10.00 
uur aanwezig zijn. 
Ieder dte met hem in kontakt 
zou willen komen, dient hiertoe 
via de heer K. Wiegel, toestel 
137, een afspraak te maken. 

Kontaktavond Slikkerveer. ____ _ 

De kontaktavond werd gehouden op 
21 februari j.l. 
De voorzitter opende om 8 uur deze 
avond, hij begon met ons allemaal 
een prettige avond toe te wensen, 
ook vertelde hij dat de Personeels
vereniging 25 jaar geleden was 
opgericht. 

Alle bestuursleden werden gefelici
teerd, maar in het bijzonder werd de 
heer Nugteren gefeliciteerd, omdat 
hij al 25 jaar penningmeester is 
en dat nog steeds is. De heer Nugte
ren werd naar voren geroepen en kreeg 
van de voorzitter een kado aangeboden, 
voor Mevrouw Nugteren was er een 
mooie bos bloemen. Nu kon het be
stuur iedereen geen kado geven, 
daarom had het bestuur een verrassing 
Deze verrassing zat onder de stoelen. 
Iedereen moest onder zijn eigen stoel 
kijken of er een papiertje onder 
geplakt was, de mensen waar dit het 
geval was hadden een prijs. Na de 
prijsuitreiking ging het bandje 
"Europoort' spelen. Er werd veel 
gedanst. Wij vonden dat deze avond 
zeer geslaagd was, dus veel lof voor 
het bestuur en het bandje die deze 
avond ·zo goed deden slagen. 

Een lid. 
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