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Jaarverslag COR 1976 

Per januari 1976 was de sa- rée afschéid i.v.m. het aanvaar
menstelling van de Centrale den van een functie elders. De 
Ondernemingsraad IHC als heer A. M. Does vertegenwoor-
volgt: digde Smit & Bolnes in de COR 
D. L. H. Smit, Voorzitter als plaatsvervangend lid. 
P.A. M. Schudelaro, Secretaris, Om persoonlijke redenen be-
IHC Gusto dankte de heer D. Vonk, IHC 
H. Brands, IHC Holland/ De Klop, voor zijn functie als 
eompute1 centrum ----i-""OR-lid. Pet 6 d-ecember werd 
K. Brand, Smit Engineering in zijn plaats benoemd de heer 
E. van Broekhuysen, IHC C. W. Klop. De heer J. J. de Haas
V erschure werd benoemd tot plaatsver-
M. Dettmeijer, IHC Gusto vangend lid.
P. C. J. van Dijk, DMN Gedurende 1976 heeft de Cen-
M. P.J. Dols, IHC Gusto trale Ondernemingsraad IHC 9
Staalbouw keer vergaderd. Iedere verga-
J. van der Drift, IHC Gusto dering werd voorafgegaan door

J. W. van Egmond, DMN een vooroverleg tussen de ge-
H. J. Fooy, Smit & Bolnes kozen leden.
M. Gerritsen, IHC Smit De belangrijkste onderwerpen
A. H. van der Hel, IHC De Klop behandeld in de COR-
C. v/d Heuvel, IHC Smit vergaderingen staan hieronder
E. v/d Heuvel, IHC Gusto vermeld:
Staalbouw - Smit & Bolnes
A. H. Hoogendoorn, IHC Smit De situatie rond Smit & Bolnes
T. Molenaar, MTE kreeg ruime aandacht en kwam
C. Pater, IHC Smit in de vergaderingen van 11 fe-

J. P. M. Pirée, Smit & Bolnes bruari, 1 april, 3juni, 23junien 1
J. H. Scholten, IHC Verschure, september 1976 aan de orde. Op
J. G. Stocks, IHC Verschure 22 juli 1976 werd een extra
A. v/d Veer, IHC Gusto COR-vergadering belegd op
B. Verboom, IHC Gusto verzoek van de gekozen leden.
Staalbouw De COR-begeleidingscommis-
D. Vonk, IHC De Klop sie inzake deze problematiek,

De volgende mutaties in de sa
menstelling vonden gedurende 
1976 plaats: 
In de OR-vergadering van IHC 
Gusto Staalbouw d.d. 9 sep
tember 1976, werd de heer L. A. 
C. Rijshouwer, als opvolger van
de heer B. Verboom, tot COR
lid benoemd. De heer W. Ver
boom werd benoemd tot
plaatsvervangend lid van de
heer Rijshouwer.
In de OR-vergadering van IHC
Smit d.d. 19 oktober 1976 wer
den de onderstaande personen
gekozen tot COR-lid. De heren:
M. Gerritsen, A. H. Hoogen
doorn, D. Uittenbogaard, A.
Zwijnenburg. Tot plaatsver
vangende COR-leden werden
benoemd de heren: C. v/d Dus
sen, E. Krankovits, J. de Baat, J.
Sterrenburg. Afscheid werd
genomen van de heer C. v/d
Heuvel als COR-lid en van de
heer C. Pater die wegens het be
reiken van de pensioengerech
tigde leeftijd IHC verliet.
In de COR-vergadering van 8
december 1976 nam de heer Pi-

benoemd in december 1975,
zette gedurende 1976 haar
werkzaamheden voort.
- Orderportefeu iUe
Gedurende het afgelopen jaar
werd veel aandacht besteed aan
de moeilijke situatie in de
scheepsbouw en werden de
werkzaamheden van de Be
leidscommissie Scheepsbouw
op de voet gevolgd door de
Raad van Bestuur en de geko
zen leden van de COR.
In het algemeen kan gezegd
worden dat de baggermarkt
harder wordt en de offshore
markt nagenoeg stil ligt. Het
prijsniveau laat veel te wensen
over.
De gekozen leden van de COR
achten het wenselijk aandacht
te besteden aan de tekenka
merbezetting. Men was van
mening dat de werkverdeling
van de diverse tekenkamers, in
het kader van Baggergroot, niet
komt tot die efficiency die men
zich had voorgesteld.
- Resultaten
De gekozen leden van de COR
werden gedurende het jaar 1976

uitgebreid geïnformeerd over 
de resultaten van de onderne
ming. Het jaar- en halfjaarver
slag alsmede het le en 3e kwar
taalverslag werden besproken. 
Gedurende deze gesprekken 
kwamen o.a. aan de orde het or
derresultaat, de prognose over 
het winstplan 1976, voorzienin
gen en het sociale beleid van 
IHC. 
- Herbenoeming
Commissarissen
Het voorstel tot herbenoeming
tot commissaris van IHC in de
op 18 mei a.s. te houden Alge
mene Vergadering van Aan
deelhouders van de heren M. J.
Keyzer en C. F. de Gooyer werd
door de Raad van Commissa
rissen aan de gekozen leden van
de COR voorgelegd.
De gesprekken hierover wer
den in 1977 voortgezet.
- Proefvaartregeling
In de vergadering van 11 fe
bruari 1976 bracht de commis
sie proefvaartregeling verslag
uit en in de vergadering van 1
april 1976 werd het concept
door de Raad van Bestuur als
advies aanvaard. Dit advies zal
worden gebruikt bij de onder
handelingen tussen de Raad
van Bestuur en Vakverenigin
gen.
- COR-reglement
Een concept-reglement uitge
reikt in de vergadering van 11
februari 1976 werd in de verga
dering van l april 1976 bespro
ken. Een 8-tal punten bleef
openstaan waarover in de ver
gadering van 2 september 1976
overeenstemming werd be
reikt.
In de vergadering van 8 decem
ber 1976 werd de brief van de
Bedrijfscommissie behandeld,
waarin het COR-reglement be
houdens een kleine correctie,
werd goedgekeurd.
- De commissie ziektekosten
verzekering zette haar werk-

-zaamheden-in 197-6-voort, o.a.
met betrekking tot het even
tueel verder verbeteren van po
lisvoorwaarden.
- Budget COR
In verband met de noodzake
lijke kostenbesparingen dienen
extra besparingen te worden
nagestreefd. Een verlaging van
15% van het COR-budget werd
mogelijk geacht.
- Kostprijsverlaging
Betreffende maatregelen om te 
komen tot kostprijsverlaging in 
het concern, verzochten de ge
kozen leden van de COR de 
Raad van Bestuur tijdig inge
licht te worden over plannen in 
die richting. 
- Aandacht kregen dit jaar ook
de doelstellingen van IHC Hol
land en het Management Deve
lopment. Over het laatste on
derwerp ontstond een leven
dige discussie. Zoals toegezegd
lichtte de Raad van Bestuur de
gekozen leden schriftelijk na
der in over het Management
Development.
- In de vergadering van 1 april
1976 werd door de Raad van Be
stuur meegedeeld dat de Raad
van Commissarissen het voor
nemen heeft de heer Drs. L. M.
W. van Oosterom te benoemen
tot lid van de Raad van Bestuur.
De heer Van Oosterom zal zich
in het bijzonder bezighouden
met financieel-economische
aangelegenheden.
- In de vergadering van 22 sep
tember 1976 vond een gedach
tenwisseling plaats over een
brief van de Minister van Eco
nomische Zaken betreffende de
wenselijkheid van een concen
tratie binnen de bedrijfstak
offshore.
De Raad van Bestuur achtte het
initiatief van de Minister inte
ressant en zou medewerking
aan het onderzoek verlenen.
De gekozen leden van de COR
achtten het onderzoek nog in
een te pril stadium om het tot
onderwerp van discussie te
maken.

'De beste dingen 
bestaan 
uit vieren' 
,,Er bestaat in onze taal een uit
drukking, die luidt: alle goede 
dingen bestaan uit driëen. Maar 
wat deed Gulf-Cobla? Die be
stelde niet drie, maar vier grote 
cutterzuigers. Voor IHC is er 
dus een nieuw gezegde: alle 
beste dingen bestaan uit vie
ren." Aldus Ir. J. J. C. M. van 
Dooremalen, directeur IHC 
Smit, na de tewaterlating van 
de Maktoum Bay bij IHC Ver
schure. Ir Van Dooremalen 
,,viel in" voor Verschure direc
teur de heer G. Fluit, die met 
vacantie was. 
De Maktoum Bay is de derde 
zuiger van de serie van vier. 
Nummer één, de in Kinderdijk 
gebouwdeJebel Ali Bay, lag in
tussen voor een wat langere pe
riode proef te draaien in het 
Europoort-gebied. Aan de af
bouw van nummer twee, de
Jumeira Bay, wordt bij IHC 
Verschure druk gewerkt. De 
vier zuigers hebben elk een 
korte bouwtijd. En dat kan, 

dankzij de goede samenwer
king tussen alle bij dit project 
betrokkenen! 
De Maktoum Bay werd gedoopt 
en tewatergelaten door me
vrouw Aneesa Saleh, echtge
note van de heer A.M. Saleh, Di
recteur van Gulf-Cobla. Hij 
bracht in een korte toespraak 
dank aan alle IHC-ers voor, 
zoals hij zei, de "excellentjob". 
De heerser van Dubai is nauw 
bij het hele project van de aan
leg van de nieuwe haven en het 
industriecomplex bij Mina Je
bel Ali betrokken, zei de heer 
Saleh. 
Er wordt met belangstelling 
naar de IHC cutterzuigers uit
gezien, want bij de uitvoering 
van het project zijn de vier maal 
10400 paardekrachten hard no
dig! 

Bloemenmeisje was ditmaal de 6-jarige Petra Witter. Haar vader ,s plaatconstructiewerker in 
de afdeling Afbouw 


