
...... op 1 april 1976 

Wegens verblijf van de heer D. L. H. Smit in het buitenland en 

ziekte van de heer B. Schuil treedt de heer D. Boterenbrood op 

als voorzitter. 

Benoeming 

Namens de raad van commissarissen deelt de raad van bestuur 

het voornemen mee om per 1 mei 1976 tot lid van de raad van 

bestuur te benoemen de heer Drs. L. M. W. van Oosterom. 

Binnen de raad van bestuur zal de heer Van Oosterom zich spe

ciaal bezighouden met financieel-economische aangelegenheden. 

De heer Van Oosterom woont korte tijd de vergadering bij om 

met de gekozen leden kennis te maken. Namens de gekozen 

leden van de COR wordt waardering geuit voor het feit dat het 

nieuwe lid van de raad van bestuur uit eigen gelederen is voort

gekomen. De heer Van Oosterom bekleedde de functie van hoofd 

marketing op het hoofdkantoor. 

Staubo Il 

Met betrekking tot het boorschip Staubo Il wordt medegedeeld, 

dat de regering bereid is gebleken bij het niet doorgaan van de 

order en de voortzetting van de bouw door IHC zelf, de finan

ciering ervan door de bankiers van IHC te garanderen. 

Omtrent de voorwaarden, waaronder dit zal gebeuren, zijn nog 

geen nadere gegevens bekend. Zodra hierover bericht wordt 

ontvangen zal de Financiële Commissie worden geïnformeerd. 

Voorlopig reglement COR 

De voorstellen tot wijziging van het reglement COR, die door de 

raad van bestuur en de commissie reglementswijzigingen zijn in

gediend, vormen uitgebreid onderwerp van discussie. Artikel 

voor artikel wordt behandeld. Het merendeel van de wijzigingen 

levert geen problemen op. De overblijvende punten, waarover niet 

direct overeenstemming kan worden bereikt, worden aangehou

den voor nadere bestudering. 

Proefvaartregeling 

De gekozen leden geven een toelichting op het concept van de. 

commissie proefvaartregeling. Onder meer wordt toegelicht dat 

proefvaarten bij produkten van de bagger- en offshore divisie 

nogal in tijdsduur verschillen. In het algemeen dien.t er verschil 

te bestaan in proefvaarten van lange duur, enkele dagen of een 

dag. De raad van bestuur aanvaardt het concept als advies van 

de COR, onder dank aan de commissie voor het vele werk er aan 

besteed. Het concept zal worden gebruikt bij de eerstvolgende 

bespreking tussen de vakverenigingen en de raad van bestuur. 

Management Development 

De bespreking van dit agendapunt wordt bijgewoond door de 

heer Bosma van Concern Personeelszaken. Het onderwerp geeft 

aanleiding tot een levendige gedachtenwisseling. Verschillende 

zaken komen hierbij aan de orde, zoals de relatie tussen M. D. 

en de huidige situatie in de scheepsbouw, de wijze waarop M. D. 

kan worden gehanteerd bij interne promoties en het uitzetten van 

loopbaanplanningen, de bezwaren van de vakverenigingen tegen 

het Hay-systeem, de kwestie van functies boven CAO en binnen 

CAO. 

Hoewel er waardering bestaat voor het M. D.-proces en men het 

in grote lijnen kan ondersteunen, hebben de gekozen leden 

enige twijfels inzake enkele punten. Zij adviseren de raad van 

bestuur alsnog contact op te nemen met de vakverenigingen. 

Smit & Bolnes 

In overleg tussen de raad van bestuur en de vakverenigingen is 

besloten om de termijn waarin de adviescommissie van de OR 

van Smit & Bolnes haar advies diende gereed te hebben, met twee 

weken te verlengen en wel tot 15 april. 

Aangezien er verder geen aanleiding wordt gezien om over Smit 

& Bolnes te discussiëren, besluit men dit onderwerp te laten 

rusten tot de volgende vergadering. 

Commissie orderportefeuille 

De plaatsvervangend voorzitter deelt mede, dat de raad van be

stuur kennis heeft genomen van het verzoek tot het instellen van 

een commissie orderportefeuille, maar dat zij daartoe niet zal 

overgaan. 

De raad van bestuur is van mening dat het verdelen van werk een 

taak is van de leiding van de onderneming. Wel zal de raad van 

bestuur bevorderen dat de COR tijdig en volledig wordt ingelicht 

over de redenen en de oorzaken van het toewijzen van orders 

aan bepaalde werkmaatschappijen. 

Tijdens de rondvraag deelt de plaatsvervangend voorzitter mede, 

dat inderdaad een offerte is uitgebracht in Indonesië; dat in een 

volgende vergadering wordt teruggekomen op de kwestie van de 

werf in Maleisië; dat IHC niet is betrokken in de problemen van 

Nederhorst; en dat wordt geprobeerd om de COR te informeren 

over het eventuele gebruik van een beeldbuissysteem voor tech

nische en administratieve doeleinden. 

De plaatsvervangend voorzitter De secretaris 

Invasie van grote grijze televisie-auto's. 

IHC DE KLOP 
Grote grijze auto's met het bekende NOS 
maandag 26 april het beeld bij de cantine 

verderop prikte de straalzendermast omhooç i 
lucht. Grote hoeveelheden rode en zwa e • 

liepen van her naar der. Er werd met carne c s 

pen, statieven en wat al niet gesjouwd. Voo 

schouwer een wat chaotisch geheel. Maar 
deze televisiemannen eigen, richtten zij e 

als studio. 
Voor het laatste programma van de po 
VARA, ,,Familieportret", was gevraagd De 
mogen gebruiken. In dit programma worde 
raties in beeld gebracht die hetzelfde beroe 
was de familie P. de Groot uit Sliedrech 
de mannen "in de bagger werken". De 
programma wilden de opnamen echter nu ee 
maken, maar in een actuele omgeving. Zo 

terecht en daar werd het ja-woord gau _ 

middaguur stond alles opgesteld. Regisse � 
nier, regie-assistente Ettie Manger, NOS 

voort en Ries Moonen leidden een laatste r _ s 
nici koesterden zich in de zon. Niets wees 
een uitzending! 
's Middags ging het gebeuren. Presentatrice � 
en de deelneemsters aan het gesprek wer • 

onder handen genomen voordat ze onde 
moesten plaatsnemen. Het accordeonor , 
nam plaats op het podium. De camerarepe · · 

Het maken van de vooraankondiging van het progr 
Jeanne van Munster. 




