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... op 17 maart 1977 Bij de mededelingen van de raad van bestuur komen achtereenvolgens aan de orde: - derde ADNOC-zuiger. Dezezal bij IHC Verschure wordengebouwd.- positie van IHC France. IHCFrance werd in 1972 opgericht om IHC in de Frans-talige landen te vertegenwoordigen. IHC neemt voor 7 0% deel. De resterende 3 0% is in handen van SCOA - een Franse onderneming die zelf handel drijft en ook als vertegenwoordiger optreedt. Vooral sinds 1976 heeft IHC France zich toegelegd op het ontwerpen van hele kleine schepen. Dit leidde tot de opdracht uit Libië voor zes kleine tankers. Hoewel ze alle zes in Frankrijk zouden worden gebouwd werd vanwege de werkgelegenheid eind 1975 besloten er vier in óns land te bouwen. Als gevolg van onvolledige tekeningen, taalproblemen en onvoorziene wijzigingen ontstond er vertraging in de bouw. De vier schepen liggen momenteel te water en zullen in april gelijk worden opgeleverd. De klant gaat hiermee akkoord. Ten aanzien van de gevraagde informatie over de tekenkameractiviteiten van IHC France wordt medegedeeld, dat er 33 werknemers zijn, waarvan zich ongeveer acht bezighouden met ontwerpen. IHC France begon met 2 0  mensen. De ontplooiing van tekenkameractiviteiten berust op het initiatief van de directie van IHC France om tot basisverbreding te komen. In het bijzonder wat betreft de technische capaciteiten heeft IHC France de volle aandacht van de raad van bestuur, aldus deelt de voorzitter mede. - de gemiste GEM-order. Dezeorder is gemist omdat IHC te duur was, ondanks de aanbieding met verlies. Steun van Economische Zaken was niet mogelijk omdat het geen scheepsbouworder betrof. Ook voor toeleveringen kwam IHC niet aan bod, omdat hiervoor alleen bedrijven in aanmerking kwamen, die gelieerd waren met de Duitse opdrachtgever. Op de vraag of IHC zich op deze markt blijft richten en of er dan niet getracht moet worden tot een samenwerkingsverband met andere bedrijven te komen, antwoordt de voorzitter, dat dit laatste niet in het voornemen van de raad van bestuur ligt. Voor het antwoord op door de POC van MTE hierover gestelde vragen wordt verwezen naar de directie van MTE. - vervroegde vergaderdatum.In verband met de schoolvacanties wordt de vergaderdatum van 30 juni a.s. verschovennaar 23 juni.- de COR-conferentie. Deze zalniet langer dan 1 dag duren. Alsonderwerpen zijn gekozen "offshore" en "Japanse scheepsbouw". Informatie over deze onderwerpen zal ter beschikking van de leden komen. Er wordt gevraagd of SBM een uiteenzetting zou kunnen geven over hun toekomst-visie over de 

offshore en met name dat deel, waarin SBM actief is. - vergaderonderwerpen. In de vergadering van 23 juni komt .,marktonderzoek en verkoopactiviteiten" aan de orde; in die van 29 september "taak/activiteiten hoofdkantoor" en op 3 november a.s . .,autokon". - verschijning Zeskrant. ,,HetZeskant" zal worden vervangendoor de met een hogere frequent� ve�chijnende Ze�krant, waarin in de loop der tijdalle plaatselijke nieuwsbrievenzullen opgaan. ZESKRANTwordt per post aan de huisadressen gestuurd.- Staubo II. De voorzittermerkt op, dat de genoemde tewaterlatingsdatum van 2 februari 1978 niet juist is. Het is een dag in september a.s. Er valt geen nieuws te melden over een eventuele verkoop van het schip. De vooruitzichten zijn niet optimistisch. Het is een onderwerp van grote zorg. De beslissing over de keuze en het bestellen van de boorequipment wordt zo lang mogelijk uitgesteld, teneinde aan de wensen van een eventuele koper te kunnen voldoen. Ten aanzien van de orderportefeuiUe meent de voorzitter, dat deze er in vergelijking met de rest van de Nederlandse scheepsbouw niet zo slecht uitziet. Wat over de hele linie echter wèl slecht is, is het prijsniveau. Overigens zijn er meer mogelijkheden in de "bagger", dan in de "offshore". Van de kant van de raad van bestuur wordt met belangstelling uitgezien naar de reactie van de vakverenigingen op het plan van de Beleidscommissie Scheepsbouw, zodat verder kan worden gegaan en de gespreksgroepen kunnen worden gevormd. Op een desbetreffende vraag van de voorzitter antwoordt de secretaris, dat hij verwacht dat begin april het intern overleg binnen de vakverenigingen weer op gang komt. Er zal nog wel een en ander te bespreken zijn, vooral over deminimaal lijkende - sociale paragraaf. Bovendien is de secretaris van mening, dat het beeld zich nog steeds wijzigt: 1977 zou het rampjaar zijn, maar nu zegt men 1978. De juiste samenstelling van de commissie in de gespreksgroepen van de werf groeperingen is nog niet bekend, aldus de voorzitter. Verwacht wordt wel, dat IHC in twee werfgroeperingen vertegenwoordigd zal zijn. Op een vraag naar de studie over de bundeling in de offshore, antwoordt de voorzitter, dat deze in volle gang is. Wanneer eind juni de studie zal zijn afgerond, zal de COR uitgebreid worden geïnformeerd. Dit komt hem beter uit dan nu halverwege verslag uit te brengen. De studie is in wezen een antwoord op de brief van Economische Zaken over dit onderwerp. Dit antwoord zal in de OR en bij de vakverenigingen ter discussie worden gesteld. De voorzitter De secretaris 


