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Kale tewaterlating 

Geen hoge gasten . . .

Geen champagne. 
Geen getoeter van schepen 
Tóch een tewaterlating! 

Dat was de toestand bij De Klop op
woensdagmorgen. 31 mei. De deu
ren van de Scheepsbouwhal gin
gen open vor de eerste van de twee
baggermolens die wij in opdracht
hebben voor Polen. Via de dwars
helling werd het schip in het water
gezet. Nogal kaal. zoals u op de foto
ziet. Een dag later kon het dek huis
echter reeds geplaatst worden en
toen zag de molen er gelijk heel
wat indrukwekkender uit. 
Van festiviteiten werd afgezien,
omdat er in de maand juli een offi
ciële delegatie uit Polen verwacht
wordt. Met het nodige ceremonieel
zullen dan de beproevingen, vlag
wisseling en overname plaatsvin
den. 
De bouw van deze molen, en ook
van de tweede, die bij Gusto in
produktic is, geschiedt onder toe
zicht van het Poolse classificatie
bureau "Polski Rejestr Statków".
Gedelegeerde van deze instantie is
Jr. Tadeusz Grzeslo. Zijn werkka
mer is gemarkeerd met een prach
tige blauwe sticker, waarvan er ge
lukkig nog één over was voor pu
blicatie van Zeskrant. 
De heer Grzeslo is een oude be
kende voor IHC. De baggermolen
Rozgwiazda werd onder zijn toe
zicht gebouwd en bij de bouw van
de Inz. Tadeusz Wenda was hij
weer de gast van Verschure. 1 
Al met al heeft de heer Grzeslo ,".';:
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reeds zo'n negen maanden �
Holland-ervaring. Hij weet wat hij 
aan IHC heeft en op hun beurt we-
ten onze werven wat ze aan hém
hebben. Een goede basis voor een
prettige samenwerking. 

� 
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... op 13 juni 1978

De plaatsvervangend Voorzitter,
de heer D. Boterenbrood opent de
vergadering daar de voorzitter, de
heer D. L. H. Smit wegens vakan
tie afwezig is. 
De notulen van de vergadering van
24 mei 1978 worden met een kleine
w1Jz1gmg onder dankzegging
goedgekeurd. 

Mededelingen Raad van Bestuur 

Bij de mededelingen komt naar
voren dat in verband met werf
groep 3 er geen aanwijzing is wan
neer de Minister een besluit
neemt. Ook heeft de Raad van Be
stuur hieromtrent geen idee. 
Over het al of niet deelnemen var\
Van Rees in de nieuwe bagger
bouwgroep is nog geen uitspraak. 

Advies over 
intentieverklaring/lHC-RSV 
d.d. 1 juni 1978 

Het volgende advies over de inten
tieverklaring IHC-RSV d.d. 1 juni
1978 wordt door de gekozen leden
aan de Raad van Bestuur uitge
bracht: 
"De gekozen leden van de COR
van IHC Holland hebben kennis
genomen van de intentieverkla
ring van de Raad van Bestuur om
trent de integratie van IHC Gustó
in RSV. 
Genoemde leden zijn van mening
niet afwijzend te moeten reageren,
voordat in details de definitieve
voorstellen omtrent IHC Gusto
bekend zijn. 
Mocht de detailuitwerking echter
afwijken van de richtlijnen zoals
omschreven in de intentieverkla-

van Gusto aan RSV is voor de
Raad van Bestuur geen aanleiding
om een RSV-regeling zoals de
O.S.B.H. bij IHC in te voeren. 
De Raad van Bestuur zal zich op
enkele punten nog nader beraden
en de COR van het resultaat hier
van op de hoogte stellen. 

D.Boterenbrood, plv.v. voorzitter
P. A. M. Schudelaro, secretaris 

ring d.d. ljuni 1978,houdt de COR . .. op 21 juni 1978
zich het recht voor zich opnieuw te 
beraden over de dan ontstane si-' De heer Boterenbrood opent de
tuatie-. vergadering wegens verhindering
Om de afronding van het hierbo- van de heer Smit. Hij heet alle
ven genoemde te bevorderen zijn aanwezigen hartelijk welkom, in
de gekozen leden van mening het het bijzonder de heer Buiter, die
volgende te moeten adviseren: namens de raad van commissaris
!. Wanneer mocht blijken, dat sen aanwezig is. De heer Schuil

zoals omschreven in het artikel geeft een uiteenzetting van de pro-
1-7 van de intentieverklaring cedure omtrent de intentievcrkla
Gusto-medewerkers niet bin- ring die door de overheid ook on
nen RSV kunnen worden ge- dertekend zal worden. Zodra dit
plaatst en wel door IHC worden mogelijk is zal dit stuk aan de COR
aangenomen, dient op dat mo- leden worden verstrekt. 
ment de voor de betrokkenen In de orderportefeuille is geen ver
geldende O.S.B.H. regeling te andering opgetreden. De even

worden toegepast. wichtige verdeling van het nu
2. De herstructureringskommis- aanwezige werk geeft aanleiding

sie die bij Gusto functioneert, tot langdurige discussie. 
zal ook nadat integratie in RSV Uit het Ie kwartaalverslag 1978
heeft plaats gevonden, binnen zijn door de fïnanciële commissie
IHC blijven functioneren tot 10 vragen geformuleerd, welke
het moment dat de herstructu- door de heer Van Oosterom wor
rering van Gusto is afgerond. den beantwoord. Ook hierover

3. Als binnen het raam van de her- vindt een ingrijpende gedachten
structurering van werfgroep 1, wisseling plaats welke vooral zijn
waarin de Gusto offshore orga- oorsprong vindt in de toekomstige
nisatie centraal is gesteld, reorganisatie. 
mocht blijken, dat om organisa- In de rondvraag komen de vol
torische of andere redenen de gende zaken naar voren: 
definitieve vaststelling van de a) De personeelsbezetting op het
bouwplaats voor genoemde or- hoofdkantoor vraagt in verband
ganisatie nog niet kan plaats met de voorgenomen reorganisa
vinden, zal de mogelijkheid ties om spoedige verduidelijking. 
moeten worden geboden om zo- b) Van Rees heeft nog geen uit
lang dat nodig is op de huidige spraak gedaan m.b.t. de te vormen
lokatie te blijven functioneren. baggergroep. Er worden regelma-

Tot slot zijn de gekozen leden van tig besprekingen gevoerd. De raad
de COR van IHC Holland van me- van bestuur heeft er vertrouwen in
ning, dat alle betrokken mede- dat het plan conform de bestaande
werkers(sters) van het concern die opzet gerealiseerd kan worden. 
bij de totale herstructurering zijn c) De consequenties voor Hol
betrokken, op gelijke wijze dienen land, Biesbosch en Lanser en Vos
te worden behandeld. van de marktafbakening in werf
Dat betekent, dat iedere mede- groep 3 kunnen moeilijk worden
werker(ster) die niet direct onder overzien. Deze bedrijven moeten
de O.S.B.H. regeling van RSV valt, dit zelf oplossen. 
recht moet hebben op een gelij- Na de rondvraag komt nog aan de
kluidende afwikkeling van zijn of orde de samenstelling van de COR
haar situatie. na 15 juli a.s. wegens het vertrek
Rotterdam, 13 juni 1978." van de Gusto leden naar RSV. 

In een extra vergadering op 13 juli
De Raad van Bestuur bevestigt dat a.s. moet worden voorzien in het
indien, na overdracht van de aan- secretariaat resp. secretaris en 2e
delen aan RSV, een Gusto- secretaris en de samenstelling van
medewerker bij IHC wordt aange- de agendacommissie. 
nomen, de paragraaf in de Het instellen van een herstructu
O.S.B.H.-regeling die handelt over reringscommissie binnen IHC
het in dienst treden bij een nieuwe komt dan eveneens op de agenda. 
werkgever, zal worden toegepast. Met dank voor de inbreng van de
Zonodig kunnen er afspraken aanwezigen sluit de heer Boteren
worden gemaakt over het leggen brood de vergadering. 
van kontakten van de Gusto her- D. Boteren brood, plv. voorzitter,?.
structureringskommissie die bin- A. M. Schudelaro, Secretaris. 
nen RSV zal functioneren, met 
IHC. 
Het overdragen van de aandelen

Navalconsult-Holland is de naam 

Een consulent is een raadgever,
iemand die van advies kan dienen.
Nou, en dàt doet Navalconsult
Holland. Maar toch had de kop van
het artikel in het vorige nummer
moeten luiden: ,,Kennismaking
met N avalconsult-Holland." Het
zij hierbij graag even rechtgezet. 




