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Het agendapunt Mededelingen van de raad van bestuur bevat 

twee onderwerpen. Ten aanzien van de 
"

Commissie moeilijke 

jaren scheepsbouw" deelt de voorzitter mede, dat in deze com

missie drie zetels zijn toebedeeld aan de Centrale Bond van 

Scheepsbouwmeesters in Nederland en de Vereniging "Hooge

zand". 

De twee zetels van de 
"

Cebosine" zijn reeds vergeven. In de 

ledenvergadering van de "Cebosine" is door IHC de wens naar 

voren gebracht in de Commissie vertegenwoordigd te zijn gezien 

haar specialistische positie in de scheepsbouw. De kans hierop 

lijkt voorshands minimaal. Er moet worden afgewacht of er als

nog voor IHC mogelijkheden zijn. De beslissing - eventueel een 

vierde zetel è>f een herverdeling - is aan de minister voorbehou

den. Ten aanzien van de orderportefeuille deelt de voorzitter me

de, dat sinds 1 januari jl. onder meer opdrachten voor twee 

zuigers werden ontvangen. 

Hoewel gezien de markt waarin IHC opereert dit niet onbevredi

gend genoemd kan worden is het wel zo, dat deze opdrachten 

met verlies moesten worden genomen. 

Het agendapunt Smit & Bolnes geeft aanleiding tot een uitvoerige 

discussie over de werkzaamheden van de twee commissies die 

zich met dit onderwerp bezighouden: de COR-commissie en de 

Adviescommissie. Laatstgenoemde commissie was het gevolg 

van contact tussen de vakverenigingen en de raad van bestuur. 

Afgesproken is toen een adviescommissie te doen samenstellen 

door de OR van Smit & Bolnes met als taak de mogelijkheden 

tot samenwerking met andere fabrikanten te onderzoeken. Ver

meden moet worden dat de taken van beide commissies elkaar 

overlappen en dus zijn er een aantal afspraken gemaakt. De Ad

viescommissie dient vóór eind maart aanstaande aan de raad van 

bestuur verslag uit te brengen. 

De COR-Commissie, hoewel overtuigd van de urgentie van het 

onderwerp, heeft zich niet aan een tijdsduur willen binden. Zij 
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rapporteert bovendien aan de COR en niet aan de raad van 

bestuur. 

Namens deze commissie wordt verslag uitgebracht over de tot 

dusver gevoerde activiteiten. Opnieuw is hierbij voortzetting van 

de eigen motorenproducte ter sprake geweest. Gezien de ver

nietigende concurrentie tussen de grote motorenfabrikanten in 

de wereld, leek dit onmogelijk. Bleef over: uitbesteding en/of 

samenwerking. Een aantal leden is van mening dat toch meer 

gegevens en informatie noodzakelijk zijn. De COR-commissie 

wordt de verstrekking hiervan toegezegd. 

Ten aanzien van Staubo worden de leden uitvoerig ingelicht over 

de stand van zaken op dit moment. De raad van commissarissen 

en de raad van bestuur proberen met de grootst mogelijke inzet 

een oplossing te vinden voor de problemen met het boorschip 

Staubo ll. Nogmaals wordt benadrukt, dat het niet in het belang 

van IHC is, wanneer over deze zaak vrijelijk opvattingen en idee

en geventileerd worden. 

De doelstellingen van IHC Holland zijn eveneens onderwerp van 

uitvoerig gesprek. Op de indertijd gehouden COR-conferentie in 

Doorn is dit ook al besproken. In antwoord op een desbetreffen

de vraag wordt gesteld, dat het niet in de bedoeling ligt deze 

tekst in de statuten op te nemen. Immers, de statuten van een 

onderneming geven de grenzen aan waar men binnen moet blij

ven. De doelstellingen kunnen worden beschouwd als de inhoud 

binnen de grenzen. Met de tekst van de raad van bestuur kan de 

COR zich verenigen. Om aan deze doelstellingen meer bekend

heid te geven, zullen deze in Het Zeskant worden gepubliceerd. 

Tijdens de rondvraag komt het voorstel tot het formeren van een 

werkgroep ter sprake. Als taak van de werkgroep wordt gezien 

de evenredige verdeling van de orders die door de diverse ver

kooporganisaties worden geboekt. De voorzitter zegt toe dit 

voorstel te zullen bestuderen. 

Omdat de volgende COR-vergadering - op 29 april a.s. - geheel 

gewijd zal moeten worden aan het Jaarverslag over 1975, wordt 

verzocht om een extra vergadering ter bespreking van een aantal 

punten, zoals onder meer proefvaartregeling, COR-reglement, ma

nagement development. 

Als datum voor deze vergadering wordt vastgesteld 1 april aan

staande. Aan het slot van de vergadering vraagt de voorzitter de 

gekozen leden zich eens te verdiepen, ieder op eigen terrein en 

binnen de eigen mogelijkheden, in de vraag hoe IHC goedkoper 

zou kunnen bouwen. 

De Voorzitter De Secretaris 
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1. DOEL

Ervan uitgaande, dat de onderneming als ze -
optreedt in economische en maatschap
die zijn gebaseerd op ondernemingsge •·
doel van IHC Holland N.V.:
HET VERZEKEREN VAN DE CONTINU
NEMING ALS GEHEEL, teneinde
- een blijvende bron van inkomsten en

de werkkring te bieden aan diegene
inbrengen;

- een passende vergoeding uit te ke
risicodragend kapitaal hebben ingebra

2. MIDDELEN

De onderneming streeft er naar dit doel
het leveren van produkten en dienste
leving behoefte heeft. Dit wordt nages

a) het voor de wereldmarkt ontwerpe
ceren van gespecialiseerde kapita
die overwegend betrekking hebben
in het bijzonder voor de bagger-, o
industrie.

b) de keuze van voornoemde produ
palen, dat zij een belangrijk mar
nen verwerven.

c) produkten te vervaardigen op basis
research en waar mogelijk deze te

d) de verkoop niet te beperken tot e
citeit, doch ontvangen opdrachten,
steden.

e) het verlenen van licenties.
het produceren buiten Nederlan
locale bedrijven,
in die gevallen waarin de mar
mende locale maatregelen, transpo

dit vereisen.

f) het nemen van licenties.

g) het verrichten van engineeringsa

h) het deelnemen in onderneming
de produkten en diensten als on e -
de know how en/of de marktposi ·e




