
De op 2 mei in Rotterdam gehouden vergadering werd bijge
woond door de volledige raad van bestuur en de heren M. J. 
Keyzer, H. J. W. Brouwer en C. F. de Gooyer, resp. voorzitter van 
de raad van commissarissen en commissarissen van IHC Hol
land. Zij worden bij de aanvang van de vergadering speciaal 
door de voorzitter welkom geheten. 
Nadat de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd, 

deelt de voorzitter mede, dat op 1 mei met de secretarissen is 

gesproken over de onderwerpen, die op de COR conferentie

dagen zullen worden behandeld. Er was een grote mate van 

overeenstemming over de opzet van deze dagen. Ze zijn thans 

definitief vastgesteld op 21 en 22 augustus. Drie directeuren van 
werkmaatschappijen zullen deze conferentie mede bijwonen, 
vooral omdat een van de onderwerpen zal luiden "Communicatie
binnen en buiten de COR". 

Orderportefeuille 

Op basis van een overzicht van de werkbezetting per bedrijf 
wordt de orderportefeuille besproken. De voorzitter merkt op 

dat het krijgen van orders geen eenvoudige zaak is. Een treffend 

voorbeeld is het geval van een bulkcarrier met een kostprijs van 

70 miljoen gulden, die door een Nederlandse werf werd aange

boden voor 63 miljoen gulden en die door een Japanse werf 

gebouwd zal worden voor 45 miljoen! Ook de gedaalde dollar
koers kan ons parten spelen, waardoor Amerika goedkoper 
bouwt dan ons land. Nederland is van goedkoopte eiland een 
duurte eiland geworden. Dit is een zaak die ons allen aangaat. 

Jaarverslag 1974 

De voorzitter zegt verheugd te zijn dit jaarverslag aan de COR te 
kunnen voorleggen. Na een periode van grote spanning is IHC 

uit de rode cijfers gekomen en dat heeft het gezicht van ons 

concern aanmerkelijk verbeterd. Dit is te danken aan de inzet 

en de samenwerking van alle IHC medewerkers. Gezamenlijk 

kwamen wij de grote tegenslagen te boven en dit geeft goede 
hoop voor de toekomst. 
Tijdens de bespreking van het jaarverslag (dat als bijlage in het 
vorige Zeskant werd opgenomen) wordt van gedachten gewis
seld over een aantal punten met betrekking tot onder meer de 
financiële positie van IHC, het sociale beleid en het rendement 
van ons concern. 
Gesprekspartners in deze discussie zijn niet alleen de COR 

leden en de raad van bestuur, maar ook de commissarissen. 

Waardering 

Aan het slot van de vergadering krijgt de heer Keyzer het woord. 

Namens de overige aanwezige commissarissen deelt hij mede 

het bijzonder plezierig te hebben gevonden deze vergadering bij 

te wonen. ,,Wij zijn er van overtuigd dat u onze problemen deelt 
en wij zijn ook overtuigd van uw inzet en die van alle anderen", 
aldus de heer Keyzer. Van zijn kant zal de raad van commissa
rissen trachten om de gang die er weer is ingekomen zoveel 
mogelijk te ondersteunen. De heer Keyzer dankt de aanwezigen 
voor hun inbreng. 
Op 20 juni komt de COR weer bijeen en dan bij IHC De Klop. 
De plv. voorzitter, De plv. secretaris, 

NATIONALE BEROEPENMANIFESTATIE IN UTRECHT 

A. van WIJk druk aan hel IHHn Modelmaker G. Sterrenburg In actie Even nauwkeurig paaaen, vindt J. van Kuyeren 

In Utrecht werd begin april voor de dertiende maal de Nationale 
Beroepenmanifestatie gehouden. De manifestatie laat van vele 

beroepen een stukje van de werkelijkheid zien, zoveel mogelijk 
met de daarbij benodigde apparatuur, machines en materialen. 

Honderden jonge mensen - van 18 tot 21 jaar - tonen in meer 

dan 50 verschillende beroepen een stukje van hun beroeps

uitrusting en vakmanschap. In een groot aantal beroepen toetsen 

de deelnemers hun kennis en kunde door het vervaardigen van 

een wedstrijdopdracht. 
Onder de jongelui waren er drie met het IHC embleem op hun 
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overalls. In de sectie "Scheepsmetaalbewerken" deden mee 
A. van Wijk (IHC Smit) en J. van Kuyeren (IHC Guste); bij het
"Modelmaken" was G. Sterrenburg (IHC Smit) vijf dagen druk
in de weer.
Geduldig lieten zij zich die drukke dagen op de vingers kijken

door geïnteresseerde jongeren, door hun leermeesters èn door de

juryleden.

De beide "Smitters" mochten naderhand met 2e prijzen en oor

konden naar huis terugkeren! 




