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... op 8 december 1976 

Naar aanleiding van de opmerking in de notulen over het voor
stel om een groep in te stellen die de belangen van het perso
neel met betrekking tot het Management Development zou gaan 
behartigen, deelt de Raad van Bestuur mede, dat de vorming 
van zo'n groep niet nodig wordt gevonden. De belangen wor
den goed behartigd in de manier waarop nu het promotiebe
leid wordt gevoerd. 

Uit de ingekomen stukken blijkt, dat, 
- de heer W. Verboom (IHC Guste Staalbouw) is benoemd tot

plaatsvervangend COR lid van de heer L. A. C. Rijshouwer;
- de heren M. Gerritsen, A. H. Hoogendoorn, D. Uittenbogaard

en A. Zwijnenburg (IHC Smit) tot COR lid zijn benoemd met
als plaatsvervangers de heren C. v.d. Dussen, E. Krankovits,
J. de Baat en Y. Sterrenburg;

- er wordt kennisgenomen van het bedanken als COR lid van
de heer D. Vonk (IHC De Klop);

- in zijn plaats de heer C. W. Klop welkom wordt geheten;
- zowel bij IHC als RSV als De Groot een publicatie is uitge-

reikt over mogelijke samenwerking op offshoregebied, een
publicatie die op 9 december ook de pers zal bereiken en die
door de COR voor kennisgeving wordt aangenomen;

- de gekozen leden accoord gaan met de in de brief van de
Bedrijfscommissie voorgestelde toevoeging aan het COR-re
glement, zodat dit reglement nu definitief is goedgekeurd.

De voorzitter deelt mede, dat het IHC Pensioenfonds is om
gevormd tot een gesloten fonds. Wat dit betekent wordt in 
de vergadering verklaard. Vóór de omvorming was het een 

"open fonds". Dat houdt in, dat wanneer er winst werd gemaakt
(opbrengsten uit beleggingen b.v.) hiervan melding moest wor
den gemaakt aan de Raad van Bestuur, die dan het recht had 
om de winst geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, al naar 
gelang de situatie in de IHC. Nu staat het Pensioenfonds geheel 
los van IHC. Wèl betaalt IHC als werkgever de vastgestelde 
premie, maar wanneer er winst is heeft het bestuur het recht 
om de bestemming van die winst zelfstandig te bepalen. Wat 
de winst over 1975 betreft is besloten deze voor een deel te 
bestemmen om reeds ingegane pensioenen te verhogen en voor 
een deel te bestemmen voor het vormen van een reserve. 
Reglementair is er echter niets veranderd. 

Over de Beleidscommissie Scheepsbouw is weinig concreets 
te melden, aldus de voorzitter. Dit is op zichzelf zorgwekkend. 
Er zijn nog steeds "hangpunten", die een uitspraak in de weg
staan. De sfeer in de scheepsbouw wordt er niet door verge
makkelijkt en er wordt op spoed aangedrongen. De secretaris 
zegt, dat er een motie ligt bij de achterban van het NVV, waar
in 15 december als "streefdatum" wordt genoemd, maar dat hij
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daar zelf al een vraagteken bij zet. De juiste weg is nog niet 
gevonden. 
De gegevens over de orderportefeuille geven enkele gekozen 
leden aanleiding tot het stellen van enige detailvragen. De 
idee als zou het boorschip CO 950 meer een project zijn om 
mensen aan het werk te houden, wordt door de voorzitter be
streden. De opdracht moet februari 1978 klaar zijn. Bij even
tuele verkoop wordt deze datum aangehouden. Er moet over 
de opdracht dan ook geen geruchtenstroom ontstaan. 

Het voorstel om de heer M. Gerritsen te benoemen tot nieuw 
lid van de agendacommissie wordt door de vergadering aan
genomen. 

Over het aftreden en eventueel herbenoemen van twee com
missarissen wordt namens de gekozen leden verklaard, dat er 
geen bezwaar bestaat tegen de herbenoeming van de heer M. 
J. Keyzer. Tegen de herbenoeming van de heer C. F. de Gooyer
bestaan echter wel bezwaren. Gemeend wordt dat de heer De 
Gooyer na zijn pensionering in de nieuwe taak van Commis
saris van Holec N.V. zó veel tijd zal moeten besteden aan dat
bedrijf in moeilijkheden, dat er voor IHC weinig aandacht zal
kunnen zijn. Daarom zal de COR binnen de gestelde tEJiilj.!n 
met een andere kandidaat komen. W'
De voorzitter deelt daarop mede van deze opvatting nota te 
hebben genomen en er te zijner tijd op terug te zullen komen. 

Over de ziektekostenverzekering heeft de commissie "ziekte
kosten" vergaderd. Van het verslag hebben de COR leden 
kennisgenomen. Op 14 december volgt er een bespreking over 
uitbreiding van de polisvoorwaarden bij Hudig tussen IHC en 
Enzico. Drie leden van de commissie zullen IHC daarbij verte
genwoordigen. 

De Financiële Commissie van de COR heeft de stukken betref
fende het 3e kwartaal 1976 bestudeerd en daarover vragen ge
formuleerd, die de basis vormen van de bespreking van het 
verslag op deze vergadering. Twee details mogen niet onver
meld blijven: - een woord van waardering voor de orderresul
taten, waaraan toch ieder z'n steentje heeft bijgedragen; 
- en een woord van zorg, omdat de cijfers de noodzaak onder
strepen van een snelle uitspraak van de Beleidscommissie
Scheepsbouw. Pas dàn zal een regeling ontstaan waarin wordt
vastgesteld wát de overheid en wát de onderneming zullen bij-
dragen. &.
Hoe lang IHC het alleen vol kan houden is niet met zek�d
te zeggen. Zonder hulp van de overheid zal het niet gaan. Aan
eventuele steun zal de overheid overigens wel voorwaarden
verbinden.
De voorzitter zegt met nadruk van mening te zijn dat wij het
met elkaar dit jaar erg goed hebben gedaan. We gaan nu de
"tunnel" in en daar moet iets op gevonden worden. Want de 
komende jaren zullen erg moeilijk worden. Een der leden vraagt
de voorzitter deze mening via Het Zeskant meer tot de mede
werkers te brengen. Mensen stellen het op prijs om eens een
pluim te krijgen. De voorzitter gaat met deze suggestie accoord.

Nogmaals komen de problemen met de CO 950 (boorschip) ter 
sprake. Het is eenvoudig, als er geen gaten te boren zijn, is er 
ook geen behoefte aan een boorschip! Kansen liggen er in 
Noord Amerika, maar volgens de wet mogen daar geen sche
pen werken die niet in de VS zijn gebouwd. 
De verkoop van dit boorschip hangt, aldus de voorzitter niet 
zozeer af van de prijs maar van de algemene situatie op het 
"boorfront" op zee. Desgevraagd wordt nog medegedeeld, dat 
de Pélican bijna klaar is met werken en de Havdri/1 is verkocht. 

In antwoord op de vraag hoe het staat met de proetvaartrege
ling, die met de vakverenigingen besproken zou worden, wordt 



gezegd, dat hierover niet veel valt te zeggen. Op een volgende 

vergadering zal erop worden teruggekomen. 

Een voorstel om een memo/ijst op te stellen van nog te behan
delen punten, conform zo'n lijst waar de OR van IHC Smit mee 
werkt, wordt aangenomen. 

In de commissie ziektekostenverzekering en in de Kleine Com
missie is de heer A. v.d. Ende (IHC Smit) benoemd. Aan IHC 

De Klop zal worden gevraagd om een nieuw lid voor deze 
commissie, in plaats van de heer Vonk. 

Volgend jaar zal zo spoedig mogelijk het punt van een COR

conferentie aan de orde worden gesteld. 

De heer H. Stout, commissaris van IHC Holland, zegt met be

langstelling de discussie te hebben gevolgd. 

Hij geeft vervolgens een overzicht van de algemene economi

sche situatie. Hij toont zich pessimistisch en acht het zijn taak 

als commissaris om te zeggen dat de economische toestand 

- heus niet alleen voor IHC! - er niet goed voorstaat.

Aan het slot van de vergadering wordt afscheid genomen van 
de heer Pirée (Smit & Bolnes) die in verband met het aanvaar
den van een nieuwe baan voor het laatst de COR vergadering 
bijwoont. Hem wordt dank gebracht voor zijn inbreng in dit 
college. 

Als datum voor de volgende vergadering wordt gekozen: 

17 februari 1977. 

De voorzitter De secretaris 

VIERHANDIG HEIEN 
De twee civiele hefeilanden 18 901 en Steel Belle, die wij bouw

den voor resp. HBG in Rijswijk en de groep Nuttall-HBM-Tar
mac, werken aan de bouw van een grote ertssteiger in de rivier 
Clyde bij Hunterston in Schotland. Hun taken: heien en boren 
om een groot aantal palen in het diepe water te plaatsen als 
fundatie voor de steiger. In een volgend Zeskant komen wij op 
dit karwei terug. Een van de Hollanders, die met het oog op het 
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werk voor enige tijd in Schotland hun tenten hebben opgesla
gen, is de HBGer Willem Boonstoppel. Behalve aan projector
ganisatie doet hij aan tekenen. Zijn werkvertrek toont een aan

tal fraaie platen met een eigen visie op het werken met civiele 
hefeilanden. Eén ervan publiceren wij hierbij. 
Zó gaat dat daar in Schotland! .. 


