
IHC Gusto Nieuws WEKELIJKSE INFORMATIE
VOOR DE MEDEWERKERS
VAN IHC GUSTO B.V.

NUMMER 1

Nieuwjaarsreceptie

Morqen zal, zoals op de medede-
l i n g e n b o r d e n reeds werd aangekon-
digd, de t r a d i t i o n e l e Nieuwjaars-
receptie worden gehouden.
Al onze medewerkers met hun echt-
nenote of verloofde zijn h i e r b i j
har'tel ijk wel kom .
De receptie wordt qehouden in de

Centrale K a n t i n e en wel van
Wi5.00 tot 17.00 uur.

Verhuisd

De heer P.C. Esseboom is v e r h u i s d
van de afd. E x p e d i t i e naar de
a f d e l i n g Inkoop en is daar telefo-
n i s c h b e r e i k b a a r onder nummer 128.
De heer Esseboom zal naast z i i n
werkzaamheden op het g e b i e d van
douaneaangelegenheden b e l a s t wor-
den met a l l e inkomende transporten
van l e v e r a n t i e s aan de werf.

G.A.C.

^lle leden en donateurs van de
".A.C. hebben i n m i d d e l s hun l i d -
maatschapskaart voor 1976 toegezon-
den gekregen.
Wij verzoeken het daarop v e r m e l d e
kenteken no. te w i l l e n controleren
Eventuele afwijkingen g e l i e v e u te
melden bij de G . A . C . - a d m i n i s t r a -
tie.
Om m i s b r u i k van G.A.C.-d iensten,
(garage, benzinepomp), door buiten-i
staanders te voorkomen, verzoeken
wij u het kaartje OP uw voor- of
achterruit te bevestigen. Mocht u
bezwaren hebben tegen deze " p l a k -
kerij", dan dient u het kaartje
a l t i j d op verzoek te kunnen tonen
Na 19 januari 1976 wordt a l l e e n ben
zine verkocht en toegang tot de
qaraae verleend op vertoon van dit
l i d m a a t s c h a p s b e w i j s .
Bij verkoop van uw auto dient u

9 JANUARI 1976
het kaartje te ver w i j deren uit uw
auto en in te r u i l e n voor een
nieuw.
Deze maatregel is qeen stokpaardje
van het bestuur, maar d i e n t u i t -
s l u i t e n d om ook uw b e l a n g , voor
het behoud van o.a. de be n z i n e -
nomo, te beh a r t i a e n en wij reke-
nen daarom op uw mede werk i n g .

Declaraties

Het b l i j k t n o d i g on ten a a n z i e n
van de d e c l a r a t i e s van z a k e l i j k
gereden kilometers enkele onmer-
k i n q e n te maken voor een juiste
a d m i n i s t r a t i e v e oanq van zaken.
De v e r g o e d i n g per z a k e l i j k qere-
den kilometer bedraaqt ƒ 0,35
(i n c l u s i e f B. T . W.)
Het B.T.W. tarief is 10,5%.
Manneer u 100 km'ers heeft gere-ien
ontvangt u h i e r v o o r ƒ 35,00.
OP de kwitantie moet u dit bedran
al s v o l g t s p l i tsen :
Bedrag e x c l u s i e f B.T.W. ƒ 31,32
B.T.M. (10,5%) f 3,68
Totaal (incl . B.T.W. ) ƒ 3 5 ,00
Gaarne uw medewerkinq in dezen.

Dank

In de afgelopen daqen kwamen t a l -
loze dankbetuiginqen binnen naar
a a n l e i d i n g van het ontvangen van
kerstpakket, een kerststukje of
een kerstqratif i k a t i e .
Deze d a n k b e t u i g i n g e n waren zo t a l -
rijk dat afzonderlijke opneminq i n
dit Gusto-Nieuws niet zou oassen.
Wij nemen aan dat u hiervoor be-
grio op kunt brengen.

DANKBETUIGING

Mede namens mijn vrouw bedank ik
direktie, chef en c o l l e g a ' s van
Tekenkamer voor de mooie kado's
d i e wij hebben mogen ontvanqen b i i
ons h u w e l i j k .

Bert en M a r i a n n e Gosens
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VRAAGBAAK

VERZEKER INGE N

Met ingang van l januari 1976 worden de v o l q e n d e premies voor de sociale
verzekeringen op het salaris ingehouden:

1. A l g . Ouderdoms Wet/AWW 11,9% (Max. te betalen premie ƒ 4.236,--)
2. Ziekenfonds 4,8% (Max. te betalen Premie ƒ 1.284,72)
3. Overige Sociale Verzekeringen

a. Wachtgeld/Werkloosheidswet 0,60%
b. Wet Arbeidsongeschiktheid 3^55%

Totaal 4,15% (Max. te betalen ƒ 2.034,54)

Ad.l De premieqrens voor de AOW/AWW is voor 1976 vastgesteld on
ƒ 35.600,--.

Ad.2 Het maximum premiedagloon voor 1976 is ƒ 101,--.
Ad.3 Het maximum premiedaqloon voor 1976 is ƒ 185,--.

Verzeker ingsdagen

In 1976 zijn er 265 "Verzekeringsdagen".

Voor rekeninq van de werkgever komen de volgende premies:
Kinderbijslagwetten 3,45%; A l g . Wet Bijzondere Ziektekosten 3%;
Wachtgeld/Werkloosheidswet 0,60%; Wet Arbeidsongeschiktheid 6,65%;
Ziekenfondswet 4,8%; Ziektewet 10,5%; Totaal 29%.

K i n d e r b i j s l a g

De k i n d e r b i j s l a g u i t k e r i n g e n zijn per l januari 1976 geworden:
eerste kind
tweede en derde kind
vierde en vijfde kind
zesde en zevende kind
achtste en v o l g e n d e kinderen

Pens i oenpremi e

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

164
288
384
425

58
60
54
88

471,12

per
per
per
per
per

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Met het oog op de berekening van de pensioengrondslagen en de premie
voor het jaar 1976 het volgende:

M a x i m u m l o o n

Het m a x i m u m van het loon voor berekening van de pensi oengrondsl aq -
in 1975 ƒ 37.1.83,-- - bedraagt voor het jaar 1976 ƒ 41.088,--.
Franchi se

De franchise - het bedrag dat op het jaarloon in m i n d e r i n g moet worden
gebracht om de pensioengrondslag te verkrijgen - wordt volgens het
reglement qebaseerd op het AOW-u i tkeri ngsbedrag voor gehuwden dat op
l januari van kracht is. De AOW-ui tkeri ngsbedragen op l januari 1976
staan nog niet vast. Daarom heeft het bestuur de franchise voor het jaar
1976 bij reglementswijziging bepaald op ƒ 19.024,--.

Premiepercentage 1976

Het voor 1976 geldende premiepercentage is door het bestuur vastgesteld
op 25% van de pensioengrondslag. Van de premie, die maximaal ƒ 5.516,--
(25% van ƒ 22.064,--) kan bedragen, komt 40% ten laste van de deelnemer.
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Loonstijgingspercentage voor de.elnemers van 55 jaar en ouder
(artikel 4, l i d zes)
Voor de vaststel!inq van de pensioengrondslag 1976 van deelnemers,die
- vóór 1976 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en
- ook in 1975 op een of meer da.qen deelnemer in het fonds waren, qeldt

het volqende:

1. Het loon waarnaar de (laatste) p e n s i o e n a r o n d s l a q in 1975 werd berekend
bedroeq ƒ 20.000,-- of minder per jaar.
Uitgegaan dient te worden van het loon op l januari 1976 (of op de la-
tere datum van indiensttreding in 1976). Maximaal maa echter in dit
qeval slechts in .aanmerking worden genomen het bedrag dat wordt
verkregen door het loon dat ten grondslag l i q t aan de (laatste) pen-
si oenqrondsl aq in 1975 achtereenvolqens te verhogen met 2.5% en
f 1.600,--.

2. Het loon waarnaar de (laatste) pensioenqrondslaq in 1975 werd berekend
bedroeq meer dan ƒ 20.000,-- per jaar.

Uitgegaan dient te worden van het loon op l januari 1976 (of on de la-
tere datum van i n d i e n s t t r e d i n g in 1976). M a x i m a a l mag echter in dit

) geval slechts in aanmerking worden genomen het bedrag dat wordt
verkreqen door het loon dat ten q r o n d s l a q l i q t aan de (laatste) pen-
sioen q r o n d s l a q in 1975 te verhogen met 10,5%.

De B.P.F.-oensioenqrondslaq wordt in 1976 als v o l g t vastgesteld:
13 maal het periodesalaris per 01-01-1976, p l u s de vakant ietoeslaq van
8% p l u s 5% zijnde vast deel bonus (voor zover van toepassing), over
qenoemd periodesalaris m i n u s een franchise van ƒ 19.024,--
(was ƒ 16.518,--).

Voorbeeld :
J a a r s a l a r i s 13 x ƒ 1.825,--
Vakantietoeslaq 8% over ƒ 23.725,'
Vast deel bonus 5% van ƒ 23.725,-

Franchi se

B.P.F.-pensioenqrondslaq

|' Deelnemersbiidraqe 10%

B. IHC-Pensioenfonds

ƒ 23.725,--
ƒ 1.898,--
ƒ 1.186,25

26.809,25
19.024,--

7.786,-- (afgerond op hele
guldens naar boven)

778,60 (per periode ƒ 59,89)

Voor deqenen die in 1971 deelnemer aan het IHC-pensioenfonds waren
en wier qeboortedatum vóór l januari 1927 v a l t , b l i j f t de regeling
van het IHC-fonds van kracht.

De IHC-oensioenqrondslaq bedraagt in 1976:
13 maal het p e r i o d e s a l a r i s i n c l u s i e f toeslaqen a l s onder A qenoemd,
m i n u s een franchise van ƒ 11.237,-- (was ƒ 9.950,--).

En de deelnemersbijdraqe bedraagt per jaar:
7% van de IHC-qrondslaq p l u s ƒ l,-- voor iedere ƒ 14,-- s t i j q i n q van
deze gro n d s l a g boven ƒ 10.000,--.
Dit laatste echter met een m a x i m u m van ƒ 572,--.
Twee voorbeelden ter v e r d u i d e l i j k i n g :

J aarsalaris ƒ24.000,--
Toeslagen al s onder A
(vast deel bonus evt.) ƒ 3.000,--
Transporteren

ƒ 30.000,--

ƒ 3.500.- -
ƒ 27.000,-- ƒ 33.500,--



— 4 —

Transport
Franchi se

IHC-grondslag

ƒ 27.000,--
ƒ 11.237.--

ƒ 15.763,--

ƒ 33.500,--
ƒ 11.237,--

ƒ 22.263,--

7%
(f 15.763,-- - ƒ
(ƒ 22.263,-- - ƒ

Deelnemersbijdrage per jaar

10.000,--) :14
10.000,--) :14

ƒ
ƒ

1.103,41
412,--

ƒ l.515,41

ƒ 1.558,41

max . ƒ 572.--

ƒ 2.130,41

De werknemers die niet onder bovenstaande qroeo BI v a l l e n , maar in
1975 een s a l a r i s , i n c l u s i e f toeslagen als onder A genoemd, hebben
dat hoger is dan ƒ 41.088,--, nemen voor het s a l a r i s d e e l boven dit
B.P.F, m a x i m u m deel aan het IHC-fonds.
Deze deelnemers betalen over hun s a l a r i s tot ƒ 41.088,-- de maximum
B.P.F.-premi e en over het s a l a r i s d e e l boven ƒ 41.088,-- de IHC-premie
van 7%.

Voorbeeld :

J a a r s a l a r i s 13 x ƒ 3.000,--
Toeslagen als onder A
(vast deel bonus evt.) stel

P e n s i o e n q r o n d s l a q

ƒ 39.000,--

ƒ 4.500,--

ƒ 43.500,--

Deelnemersbi jdraqe

B.P.F.
IHC-fonds

Totaal

ƒ 41.088,-- - ƒ
ƒ 43.500,-- - ƒ

19.024,-- = ƒ
41.088,-- = ƒ

22.064,--
2.412,--

10% =
7% =

2.206,40
168,84

ƒ 2.375,24

Zowel voor

N.B.

B.P.F.-reqelinq als IHC-Pensi oenfonds qeldt:

De pensioengrondslag en de pensioenpremie worden aan het b e g i n
van het .jaar vastqesteld op basis van het door dat jaar q e l -
dende vaste s a l a r i s . Zij q e l d e n voor het qehele jaar.

N.B. 2 Zoals bij betrokkenen b e k e n d i s , wordt voortaan ook de
W.U.K.-comoensatie tot het vaste deel van het salaris gerekend,
o.a. t.a.v. de berekening van de p e n s i o e n q r o n d s l a q en -premie.
In de voorbeelden is hier ter w i l l e van de eenvoud qeen reke-
n i n g mee gehouden.

Ü9§ _ w o r d t _ u w _ B 1 P 1 F 1 - D e n s i _ o e n _ b e r e k e n d ?

Het O U D E R D O M S P E N S I O E N bedraagt 70% van de laatste pens i o e n q r o n d s l a g .
Maar dat qeldt a l l e e n als de werknemer zolang dat kon (van 25 tot
65 jaar) deelnemer was i n de Pensioenregelinq-1969. Want per verzekerd
jaar bestaat er recht op 1|%. Voor hen d i e de v o l l e rit meemaakten,
van b e g i n p u n t tot de laatste halte, wordt dat dus 40 (jaar) x 1|% =
70%.

Wie later dan op z'n 25ste deelnemer wordt, wie om zo te zeqaen tus-
sentijds op de tram stapt, krijqt m i n d e r . Wanneer iemand bijvoorbeeld
pas op z'n 35ste in de pens ioenreqelinq komt, dan is zijn pensioen
later 30 x 1|% = 52|%.

Dat is r e d e l i j k , want hij heeft over minder jaren premie betaald.
Maar toch is er voor die tussentijdse opstapper, die op het
"Achterbalkon" staat, een s p e c i a l e r e q e l i n q getroffen. Hij krijqt toch
nog een extra stukje pensioen erbij! Tenminste als zijn pensioenqrond-
slaq op de pensioendatum hoger is dan toen hij deelnemer werd, wat
meestel wel het geval zal zijn.
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Het verschil tussen die twee bedragen is medebepalend voor de hoogte van
dat extra pensioen. Dat wordt namel i j k berekend al s volgt. Voor elk jaar
dat de deelnemer bij het instappen ouder was dan 25, krijgt hij 1|% van het
verschil tussen de pensioengrondslag bij aanvang verzekering en die op de
pensioendatum.
Met het volgende voorbeeldje zal dat u zonder meer duidelijk zijn.

Bij aanvang deelneming 35 jaar:
Pensioengrondslag i s . ƒ12.000,--
Laatste pensioenqrondslaq voor oensi oendatum is ƒ 15.000,--
Het ouderdomspensioen is dan:
30 (jaar) x 1|% van ƒ 15.000,-- is ƒ 7.875,-
Extra pensioen wegens de achterbalkonreqeling
35-25 = 10 (jaar) x 1|% van ƒ 3.000,-- is ƒ 525i:

Totaal ƒ 8.400,'

Kantinegebruik

voor een betere verdeling in het qebruik van de kantines tijdens de
schafttijd is het noodzakelijk een o v e r i q e n s reeds bestaande regeling
opnieuw onder de aandacht te brengen.

Centrale Kan t i ne: Deze dient uitsluitend te worden gebruikt door IHC-
p e r s o n e e l . H e t T s in deze kantine verboden werkkleding te dragen.
Werfkantine (voormaliqe Vikingkantine):
Deze maq u i t s l u i t e n d door niet-IHC-personeel worden gebruikt.
Er zal m . i . v . maandag 12 januari strenq op de n a l e v i n g van bovenstaande
worden gelet.

DANKBETUIGINGEN

Mede namens mijn vrouw dank ik directie, chefs, c o l l e g a ' s , bazen, bestuur
en leden personeelsvereniginq Gusto, O.R., a l l e n die de receptie hebben
bew e r k s t e l l i g d en voorts iedereen die d.m.v. telefoontjes, bri e v e n , kado's
etc. b l i j k e n van b e l a n g s t e l l i n q hebben gegeven om het afscheid bij mijn
Pensionering tot een onvergetelijke dag te maken. U a l l e n wens ik een goede
gezondheid en een voorspoedig 1976.

K.G. Vrauwdeunt
Hartelijk dank voor de bloemen bij de geboorte van onze zoon Roland.

Freek en Margriet Hi gier
H i e r b i j danken wij de d i r e c t i e en a l l e c o l l e g a ' s voor de vele blijken van
belangstelling, voor de enveloo met inhoud en de prachtige kado's, welke
wij ter gelegenheid van ons huwelijk van u mochten ontvangen. Nogmaals
onze hartelijke dank.

Cees en Nel Brouwer

Hartelijk dank voor uw belangstelling bij ons 50-jarig huwelijk onder-
vonden .

A. van Dijk en G. van Dijk-Ritman
Langs deze weg wil ik de directie en collega's van IHC-Gusto bedanken voor
de b e l a n g s t e l l i n g , bloemen en medeleven tijdens ziekte en overlijden van
mijn man.

Mevr. de Graaf

Harteli.jk dank voor de attenties ontvangen bij mi in 35-jarig huwelijks-
feest.

J. de Snoo en echtgenote
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IHC Gusto Nieuws W E K E L I J K S E INFORMATIE
VOOR DE MEDEWERKERS
VAN IHC GUSTO B.V.

NUMMER 2

NIEUWJAAR
Op de nieuwjaarsreceptie van 10
januari jl. was het weer echt ge-
zellig. Er waren deze keer zo'n
200 belangstellenden.

Tijdens het orgelspel van Stef
Meeder werd er onder het genot
van een kopje koffie en een glaas-
je heel wat afgepraat.

kDe heer van Gunsteren, evenals de
heer Sjouke met zijn echtgenote
aanwezig, exkuseerde de heer Bax
die door ziekte aan het bed ge-
kluisterd was. In zijn terugblik
op het afgelopen jaar memoreerde
de heer van Gunsteren het gereed-
komen van het Möller-eiland en de
Viking Piper. Deze laatste is met-
een na het op tijd gereedkomen met
zijn kontraktuele verplichtingen
begonnen.

Na een periode van hoogkonjunktuur
zijn we met de scheepsbouw te-
rechtgekomen in een downperiode.
Wij blijven echter optimistisch
voor de toekomst. Wij zullen ons
moeten bezinnen op de opleiding,
^verbetering van fabrikage-metho-
pJen en werkwijzen, zodat wij
straks wanneer de konjunktuur
aantrekt - en dat zal zeker ge-
beuren - met een nog efficiënter
bedrijf gereed zijn om de komen-
de opdrachten af te leveren.

De heer van Gunsteren eindigde
zijn toespraak met het uitspre-
ken van de wens dat iedereen een
gelukkig en voorspoedig 1976 zal
mogen beleven.

EEN OF

TWEE

16 J A N U A R I 1976

PERSONEELSVERENIGING
In dit nummer willen wij het licht
eens richten op onze personeelsvere-
niging. De officiële benaming is
Personeelsvereniging "Gusto" Scnie-
dam.

In het bestuur van de p.v. zijn vorig
jaar december enkele wijzigingen
gekomen. Bij het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd heeft de
heer K.G. Vrauwdeunt zijn funktie in
het bestuur als sekretaris-penning-
meester neergelegd. In deze vakature
is thans voorzien door de benoeming
van de heer J.M. Westerholt. Tegelijk
met de heer Vrauwdeunt heeft ook de
voorzitter van de p.v. de heer J.
Waterreus zijn funktie neergelegd.
De heer Waterreus hoopt in november
van dit jaar de pensioengerechtigde
leeftijd te bereiken; in de eerst-
volgende bestuursvergadering zal een
nieuwe voorzitter worden benoemd.

Hoewel het aantal aktiviteiten van
de vereniging is teruggelopen in de
afgelopen jaren kan toch gesproken
worden van bloeiende onderafdelingen.
- Beati Schilderclub, de kleinste
maar oudste afdeling komt iede-
re zaterdag in haar atelier in de
Dukdalf bijeen. Onder toezicht van
de heer Spetter hanteren de leden
het penseel. Overwogen wordt om
een expositie van de kunstwerken -
te organiseren.

- De voetbalclub G.S.S. (Goede Sport
Staalt) is een goed draaiende ver-
eniging met een prachtige akkomoda-
tie in het Sportpark Harga.

- De Bridgeclub schudt elke week de
kaarten en neemt deel aan de be-
drij fskompetitie.

- De Tennisclub is voornamelijk in
de zomer zeer aktief, zij beschikt
dan over een tweetal banen in het
Tennispark Spieringshoek.

- De Gusto Auto Club is de grootste
onderafdeling en biedt naast hobby-
sleutelen in de garage voordelen op

Redaklie: Aid Pers zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138
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het gebied van benzine, olie en
smeermiddelen, auto-onderdelen en
auto-verzekeringen.

Aktieve nieuwe leden zijn altijd
welkom! Neemt u kontakt op met de
sekretaris van.de p.v.; hij zal u
de weg wijzen om lid te worden!

NOGMAALS G A C
Alle leden en donateurs van de
G.A.C, hebben inmiddels hun lid-
maatschapskaart voor 1976 toe-
gezonden gekregen tegelijk met
hun loonstrook van de 13e perio-
de. Wij verzoeken u het daarop
vermelde kentekennummer te
willen kontroleren; eventuele
afwijkingen gelieve u te melden
bij de G.A.C.-administratie.

Om misbruik van G.A.C.-diensten
(garage, benzinepomp) door bui-
tenstaanders te voorkomen, ver-
zoeken wij u het kaartje op uw
voor- of achterruit te bevesti-
gen. Mocht u bezwaren hebben
tegen deze "plakkerij", dan
dienst u het altij d op verzoek
te kunnen tonen. N"a 19 januari
1976 wordt alleen benzine ver-
kocht en toegang tot de garage
verleend op vertoon van dit
lidmaatschapsbewij s.

Bij verkoop van uw auto dient
u het kaartje te verwijderen
uit uw auto en in te ruilen
voor een nieuw. Deze maatregel
is geen stokpaardje van het
bestuur, doch dient uitsluitend
om ook uw belang, voor het be-
houd van o.a. de benzinepomp,
te behartigen; wij rekenen
daarom op uw medewerking!

GUSTO BENZINE POMP

N I E T MEER

Het kwam nogal eens voor dat pos-
ters van foto's van allerlei for-
maat in de Timmerwinkel werden
aangeboden om op spaanplaat te
plakken. Deze werkzaamheden zullen
met ingang van heden niet meer
verricht worden in de Timmerwin-
kel. 'T is maar dat u het weet;
zodoende voorkomen we teleurstel-
lingen.

I N F O R M A T I E

Het Verbond van Nederlandse Onder-
nemingen (V.N.O.) heeft een infor-
matie-boekje uitgegeven over in-
komensverhouding.

ledere belangstellende kan tot
l februari a.s. zijn naam opgeven
bij de heer K. Wiegel (toestel 137)
wanneer hij/zij in het bezit wil
komen van dit boekje; het is hele-
maal gratis en je wordt er nog
wijzer van ook! (Zie ook de affiche
naast de portiersloge).

D A N K

Hiermede betuig ik mijn hartelijke
dank aan allen voor de vele blij-
ken van belangstelling, die ik
tijdens mijn verblijf in het zieken
huis en bij mijn thuiskomst heb
ontvangen, alsook voor de mooie
bloemstukken en fruitmanden.
Hartelijk dank!

A. Herwig en echtgenote

Mede namens mijn echtgenote dank
ik direktie, bazen en kollega's
voor de prachtige cadeaux die ik
mocht ontvangen ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk.

J. de Ruiter

Hierbij danken wij allen voor de
vele blijken van belangstelling,
getoond bij ons huwelijk

Teatse en Anja Westra
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V R A A G B A A K I I

Enkele aanvullingen op ons arti-
kel "VRAAGBAAK" van vorige week.

1. WIE IS DEELNEMER?

De regeling geldt voor ALLE WERK-
NEMERS in de metaalindustrie van
25 tot 65 jaar, ongeacht de hoog-
te van het loon. Er zijn slechts
enkele uitzonderingen.
In tegenstelling tot de twee re-
gelingen die vóór 1959 golden,
wordt geen onderscheid meer ge-
maakt tussen handarbeiders en
beambten.

2. Bij "Loonstijgingspercentage
voor deelnemers van 55 jaar en
ouder" geldt nog de volgende
•Bijzonderheid (zie ons vorige
artikel blz. 3 bovenaan):
Loonsverhogingen na het jaar
waarin de deelnemer 55 is ge-
worden, telt alleen dan mee
als het gaat om ALGEMENE loons-
verhogingen in de metaal (loon-
rondes en prijskompensaties).
Gaat het om een individuele
loonsverhoging na deze leeftijd
b.v. in verband met een promo-
tie, dan blijft deze buiten de
berekening.

3. HOE WORDT UW 3.P.F.-PENSIOEN
BEREKEND?

In aanvulling op hetgeen wij in
ons vorige artikel hierover
schreven voor alle duidelijk-
leid de volgende opmerking:
Het genoemde totaalbedrag ad
ƒ 8.400,— is exklusief uw
A.O.W.

4. WEDUWENPENSIOEN

Als een gepensioneerde over-
lijdt, krijgt zijn vrouw WEDU-
WENPENSIOEN. Deze uitkering
bedraagt 70% van het OUDERDOMS-
PENSIOEN.
Als een deelnemer overlijdt
voordat hij 65 jaar werd, dan
tellen voor de berekening van
het weduwenpensioen mee de jaren
die liggen tussen het tijdstip
van overlijden en de dag waarop
hij 65 jaar zou zijn geworden.

De uitkering bedraagt dan dus ook
70% van het ouderdomspensioen dat
.de deelnemer later zou hebben gekre-
gen. Maar met dit verschil, dat de
uitkering is berekend naar de pen-
sioengrondslag op het tijdstip van
overlijden.

Bij echtscheiding houdt de gewezen
echtgenote aanspraak op dat deel
van het weduwenpensioen dat is ver-
kregen in de tijd voor de scheiding.
Dit pensioen wordt BIJZONDER WEDUWEN-
PENSÏOEN genoemd. Hertrouwt de man,
dan wordt het bijzonder weduwenpen-
sioen van zijn tweede vrouw in minde-
ring gebracht.
Het weduwenpensioen (bijzonder wedu-
wenpensioen) eindigt als de weduwe
(de gescheiden echtgenote) hertrouwt.
Wordt-het nieuwe huwelijk ontbonden,
dan herleeft het recht op

V

5. WEZENPENSIOEN

Als een deelnemer of een gepensio-
neerde overlijdt', hebben de kinderen
recht op WEZENPENSIOEN. Voor half-
wezen (vader overleden, moeder in
leven) bedraagt dit voor ieder kind
14% van het ouderdomspensioen. Als
ook de moeder is overleden, krijgen
de kinderen het dubbele, dus ieder
28%.
Ook de kinderen van vrouwelijke deel-
nemers hebben na het overlijden van
de moeder recht op wezenpensioen.
Het wezenpensioen eindigt als het
kind de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt. Maar het wezenpensioen wordt
tot het bereiken van de 27-jarige
leeftijd doorbetaald als het gaat
om een kind dat studeert, een oplei-
ding krijgt voor een beroep of ziek
of gebrekkig is ("kinderbijslag-
kinderen") .



6. ZIJN DE PENSIOENEN WAARDEVAST?
WELVAARTSVAST?

Lonen en prijzen stijgen voortdu-
rend. De pensioengrondslagen gaan
mee omhoog, omdat deze door het
final-pay-systeem zijn gebaseerd
op het laats-verdiende-loon. Dat
is dus geen probleem.
Maar hoe staat het met de uitke-
ringen, de reeds ingegane pensioe-
nen? Als de waarde-daling van het
geld doorgaat, zal men voor zijn
pensioen steeds minder kunnen ko-
pen. Is daar óók in voorzien?
Jazeker! Aanvankelijk door inci-
dentele aanpassingen. Maar sinds
januari 1972 is de pensioenrege-
ling-1959 zelf op dit punt aan-
zienlijk verbeterd. De regeling
is nu als volgt:
Het ouderdoms-, weduwen- en wezen-
pensioen wordt zoveel mogelijk
aangepast aan de STIJGING VAN DE
KOSTEN VAN HET LEVENSONDERHOUD en
aldus WAARDEVAST gehouden.
Het weduwen- en wezenpensioen van
de nagelaten betrekkingen van een
deelnemer die voor zijn pensione-
ring overleed, wordt tot de datum
waarop hij 65 jaar zou zijn ge-
worden, zelfs WELVAATSVAST gehou-
denJ Dat gebeurt door een voort-
durende aanpassing aan de STIJGING
van de LONEN in de metaalindustrie.
Deze aanpassingen krijgt men in
de vorm van toeslagen, waarvoor
elk jaar de percentages worden
vastgesteld. Zo is per l januari
1976 de WAARDEVASTHÊIDSTOESLAG
bepaald op 10,4% en de WELVAARTS-
VASTHEIDSTOESLAG op 11%.

7. EENS PER JAAR EEN GOED BERICHT?

De deelnemer krijgt eens per jaar
een berichtkaart met gegevens over
de opbouw van zijn pensioenrech-
ten. Zo kan hij onder meer kontro-
leren of de periode van deelne-
ming wel goed geregistreerd werd
en of de aangegeven pensioengrond-
slag wel juist is.
Als u meent dat er iets niet klopt
dan doet u er goed aan dit te
melsen bij de Salarisadministra-
tie!

VAN DE PERSONEELSDIENST

In verband met de reorganisatie en
het aanvaarden van een dienstbetrek-
king bij een ander bedrijf door de
heer F. Klinckhamers is besloten
tot wijziging van de sektorverde-
ling.

Met ingang van maandag 19 januari
a.s. is de verdeling als volgt:
B. Roelfsema (kamer 111 tst 132)
de afdelingen: Fabrikage (SB en CB)

Eindmontage
Technische Dienst
Centraal Bedrijfs-
bureau (+ 3TK)

Kortom alle afdelingen die ressor-
teren onder de heren Th. Bierman,
L. van Putten, I. Engelsma en
F. v.d. Stadt.

W. Vossen (kamer 112 tst 370)
de afdelingen: Algemeen

Verkoop
Machinefabriek
Kwaliteitsdienst
Inkoop, Magazijn
en Expeditie
Tekenkamers

Vanaf 9 februari a.s. zal de heer
Vossen tevens belast worden met de
aktiviteiten m.b.t. Vakopleiding
en Omscholing.

U weet waar u terecht kunt J Afspra
ken met de heren Roelfsema en
Vossen kunt u maken via de heer
K. Wiegel (toestel 137).

P.B.N.A.

Op woensdag 28 januari a.s. om
14.30 uur zal de heer Wouters van
P.B..N.A. aanwezig zijn voor het
geven van inlichtingen. Indien u
de heer Wouters wenst te spreken
dan gelieve u zich te melden bij
de heer K. Wiegel (toestel 137).

D A N K
Hiermede dank ik de direktie, ba-
zen en kollega's voor de prachtige
kado's en het medeleven met mijn
ongeval; met kollegiale groeten,

Louis Brouns
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B E N O E M D

Met ingang van 20 januari 1976 is
de heer H.M. de Rooij benoemd tot
Chef van de Centrale Magazijn-
dienst. Als zodanig zal de heer
De Rooij ressorteren onder het
Hoofd Materiaal Logistiek, de'

eer G. v.d. Wilt.
aag wensen wij de heer De

Rooij sukses toe in zijn nieuwe
funktie.

De Direktie

ONDERZOCHT

In november 1975 hebben 925 per-
sonen deelgenomen aan het röntgen-
ologisch borstonderzoek door het
Centraal Bureau voor Medische
Hygiënische keuringen.
In totaal 4 personen werden door
een konsultatiebureau nader onder-
zocht en behandeld. Bij een per-
soon wordt de behandeling nog
voortgezet.

KOOP
Velen van onze medewerkers kennen
reeds het bestaan van het boek-
werk "tekeningle-zen in de scheeps-
bouw" van de hand van de heer P.
Verweij. Dankzij de welwillende
medewerking van de heer P. Ver-
weij kunnen wij geïnteresseerden
thans dit boek in een keurig
jasje aanbieden tegen de ver
gereduceerde prijs van ƒ 10,--.
Nadere informaties en/of bestel-
lingen bij de heer F. Klinckha-
mers , toestel 310.

P.B.N.A.
Op woensdag 28 januari a.s. om
14.30 uur zal de heer Wouters van
het P.3.N.A. aanwezig zijn voor
het geven van inlichtingen. In-
dien u de heer Wouters wenst te
spreken dan gelieve u zich te
melden bij de heer K. Wiegel
(toestel 137).

23 J A N U A R I 1976

R E D U K T I E
Van 20 t/m 29 februari a.s. zal weer
de jaarlijkse woonmanifestatie
"Binnenhuis '76" gehouden worden.in
het Ahoy-gebouw aan de Zuiderparkweg
(tegenover het Metro-station Zuid-
plein) . Op deze beurs kunt u allerlei
zaken op het gebied van wonen bewon-
deren.
Binnenhuis '76 is geopend van 11.00 -
17.00 uur en van 19.00 - 22.30 uur
('szondags alleen van 11.00 - 17.00).
Invitatiekaarten, die bij inlevering
recht geven op een reduktie van ƒ 1,--
kunt u, zo lang de voorraad strekt,
na 8 februari a.s. verkrijgen bij de
heer K. Wiegel (toestel 137, Personeels-
zaken) .

GESLAAGD
De kursus Tekening lezen in de scheeps-
bouw onder leiding van de heer P.
Verweij werd op 15 en 18 december 1975
afgerond met een examen.
Na beoordeling van de resultaten door
een examenkommissie, bestaande uit de
heren S. Koudstaal, J. Molendijk,
P. Verweij en F. Klinckhamers, mochten
de navolgende medewerkers uit de han-
den van de heer Ir. J. Sjouke het re-
sultaat ontvangen van vele avonden
studie en noeste arbeid. Deze medewer-
kers zijn: H. Doornbos

I.D. Hart
C.C. Monk
H.J. Speelmeijer
J.H. van Tricht
G. v.d. Vooren

Een proficiat is deze prestatie zeker
waard; en voor hen, die niet geslaagd
zijn: onthoudt, dat de aanhouder wint!

NOTEERT U EVEN ?
Op de draaischijf van uw telefoontoe-
stel is nog wel ruimte om drie alarm-
nummers te noteren:

Brand 191
Medische Dienst 111
Veiligheid 235

Je kunt maar nooit weten waar het goed
VOOr IS . Hedaktie Aid Pers zaken. Schiedam

Tel 010-26 04 20 toestel 137/138



TELEFOON
De heer G. v.d. Wilt is vanaf he-
den telefonisch bereikbaar via
toestel 380; dit was toestel 142.
Noteert u deze verandering even
in de telefoongids?

VERBETERING MF
Op 5 januari j l. werd gestart met
de herstelwerkzaamheden aan de
fundering van de Machinefabriek.
Alvorens hieraan kon worden begon-
nen moesten eerst diverse banken
verplaats worden.

Na de graafwerkzaamheden zullen
de stalen kolommen van de hal on-
dergronds gekoppeld worden door
middel van trekstangen, dit om
verschuiving van de kolommen te
voorkomen.

Over de verdere werkzaamheden
zullen wij u over enige weken
meer laten horen. Wel kan ge-
zegd worden, dat wordt verwacht
dat het gehele karwei eind juni/
begin juli gereed zal zijn.

D A N K
Mede namens mijn vrouw dank ik
Direktie, chefs en kollega's uit
Geleen en Schiedam die ertoe bij-
gedragen hebben de dag van mijn
pensionering tot een onvergete-
lijke te maken; ook dank voor de
prachtige kado's. Graag had ik
tijdens de receptie een woord
van dank uit willen spreken, maar
het was mij niet mogelijk een
behoorlijk woord te uiten; hier-
voor mijn exkuses.

H. v.d. Pas

FOTO'S
Bij de Nieuwjaarsreceptie werden
door onze hoffotograaf enkele
plaatjes geschoten van wat onge-
dwongen tafereeltjes. De foto's
hangen vanaf maandag a.s. in de
Centrale Kantine te prijk. Belang-
stellenden kunnen foto's bestellen
a ƒ 1,25 (briefkaartformaat) bij
Mevr. E. van Biesen (toestel 354).
Geeft u het goede nummer op?
U kunt bestellen tot 9 februari a.s

D A N K
Mede namens mijn zoon Edward en
dochter Connie wil ik de Direktie,
kollega's en medewerkers hartelijk
danken voor het medeleven betoond
bij de ziekte en het overlijden van
mijn echtgenoot. Vooral de grote
belangstelling bij de crematie was
een grote steun voor mijn kinderen
en mij.

J. Damen - Hoek

Voor uw medeleven ons betoond na
het overlijden en bij de crematie
van mijn man betuigen wij onze har-
telijke dank.

I. Kraak - Groen —

Hierbij danken wij alle kollega's
van TKK voor het mooie bloemstuk en
hun medeleven.

Wout, Wilma en Iwan Tims

Mede namens mijn vrouw willen wij
iedereen bij Gusto bedanken voor
hun belangstelling, vele bloemen en
prachtige kado's die wij mochten
ontvangen na de geboorte van onze
tweeling.

Aat en Monika Koning .

Langs deze weg willen wij u harte-
lijk danken voor de belangstelling,
die u getoond heeft op ons 55-jarig
huwelijksfeest.

C. Bakker
B. Bakker - Zijderveld

Langs deze weg bedanken wij de
direktie en alle kollega's voor de
belangstelling en enveloppe met in-
houd die wij t.g.v. ons huwelijk
mochten ontvangen.

Ruud en Anneke Roover

Bij dezen dank ik u allen hartelijk
voor uw bewijs van medeleven en de
attentie die ik mocht ontvangen tij-
dens mijn verblijf in het ziekenhuis,

J. van Kuijeren

Hiermede willen wij u allen harte-
lijk dankzeggen voor de blijken van
belangstelling bij verblijf in het
ziekenhuis van mijzelf en mijn echt-
genote .

J.M. van Daele
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Organisatie afd. Materiaal Logistiek

In aansluiting op het bericht in het vorige Gusto Nieuws t.a.v. de be-
noeming van de heer H.M. de Rooy tot Chef van de Centrale Magazijndienst
maken wij u bekend, dat de heer C. Schilt in voorkomend geval zal op-
treden als plaatsvervangend chef.

De heer L. Thiele is m.i.v. 26-01-1976 benoemd tot Magazijnmeester
|Expeditie. Hij is derhalve verantwoordelijk voor het verzend gereedmaken
van alle te verzenden goederen, alsmede voor het verzamelen en over-
dragen van reserve-delen en inventaris van bouwnummers.

De administratieve afwikkeling van de Expeditie ressorteert onder de
Centrale Magazijn administratie.

In schema ziet thans de gehele organisatie van de afdeling "Materiaal
Logistiek" er als volgt uit:

MATERIAALLOGISTIEK

G . v . d . Wi l t

Hoofd Centrale Inkoop

D. Kroos Chef Centra le
Magazijn Dienst

H.M. de Rooy

Centrale Magazijn
Administratie

H. Martens
B. de Veth

Mag. I

Best. goederen

C. Schilt

Waarnemend

Chef C.M.O.

Mag. Gereedschap

+ Bescherm. Midd .

J. Huyzer

Mag. Pijpen App.
Voorraad

C.H. v. Duuren

Platenpark

C. Winkelman

Mag. Timmerw.

L . Romijn

Expeditie

L. Thiele

Bonaknp Aid Pers zaxen Schiedam
Tel 010-260420 toestel 137/138
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Proefvaart "Pétrel"

Het boorschip "Pétrel" (CO 947) is
inmiddels,, na een laatste "grote
beurt" in het dok bij Wilton-
Fijenoordj begonnen aan zijn proef-
vaart. Op 4 februari vond een aan-
tal nautische beproevingen plaats

de Noordzee, na afloop waarvan
deel van de opvarenden in

Hoek van Holland van boord is ge-
gaan.
Het schip is daarna opnieuw ver-
trokken in de richting van Sta-
vanger, waar de verdere beproevin-
gen worden uitgevoerd.
De belangrijkste daarvan is het
beproeven van het "dynamic posi-
tioning" systeem (het systeem dat
het schip in de juiste positie
moet houden, zonder ankers te ge-
bruiken) .
Op 16 februari wordt de "Pétrel"
in Schiedam terugverwacht. Als
.alles naar wens verloopt, zal het
schip op l maart 1976 aan de op-
drachtgevers worden overgedragen.

Vergeten te prikken n

Onder deze kop publiceerden wij
in het Gusto Nieuws van 19 decem-
ber 1975 een artikeltje dat han-
delde over het veiligheidsaspekt
in de aanwezigheidsregistratie.
Het kwam er op neer dat het ver-
geten af te prikken betekende:
het betalen van taxikosten!
Sindsdien is het aantal vergeet-
achtigen aanzienlijk kleiner ge-
worden .
Er is echter een categorie mensen
die deze zaak nog te weinig op
zichzelf betrekt; dat zijn zij die,
vóór het einde van de werktijd,
ziek naar huis gaan. Zij moeten
niet alleen de passeerbon, maar ook'
de prikkaart bij de portier inle-

6 Februari 1976

veren.
Een ieder is ervoor verantwoordelijk
dat op zijn kaart is aangegeven,
dat hij de werf heeft verlaten!

Vakature Service-Engineer

Het is de bedoeling dat deze vaka-
ture zeer spoedig wordt vervuld.
Tot de taak van de service-engineer
behoren ondermeer:
- het in bedrijf stellen van tech-

nische installaties
het op verzoek van de cliënt be-
dienen en het instrueren van
plaatselijk personeel in bediening
en onderhoud van die installaties
het leiden van, assisteren bij
of uitvoeren van garantie- of
reparatiewerkzaamheden.

Betrokkene moet een gedegen techni-
sche (liefst scheepswerktuigkun-
dige) opleiding hebben genoten en
moet beschikken over een praktische
ervaring, die hem in staat stelt
desgewenst eigenhandig sleutelwerk
te verrichten.
Als vertegenwoordiger van onze
onderneming dient hij voorts te
beschikken over goede contactuele
eigenschappen, en een behoorlijke
uitdrukkingsvaardigheid in de
Nederlandse en Engelse taal, in
woord zowel als in geschrift.

Geïnteresseerden wordt verzocht
zich vóór 13 februari a.s. in ver-
binding te stellen met de heer
B. Roelfsema van P.Z., tst. 132.

Correktie

In het Gusto-Nieuws van vorige
week is abusievelijk een schuine
streep in het tel. nummer van
Gapt. O. Nilsen getypt. Dit nummer
moet zijn: 265182.

Redaktie AIO Pers zaxen Scnieaam
Tel 010-26 04 20. toestel 137/13B
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Op woensdag 11 februari a.s. vindt
er in de Dukdalf een C.O.R.-verga-
dering plaats.
De agende luidt als volgt:

1. Opening.

2. Notulen vergadering 12 december
1975.

3. Ingekomen stukken.

4. Orderportefeuille.

5. Smit & Bolnes.

6. Staubo II.

7. Verslag proefvaartregeling.

8. Verslag reglementscommissie.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

De Sekretaris

Vakantie

Wanneer u dit jaar van plan bent
uw vakantie door te brengen bij
stralende zon, lijkt deze tijd van
ijs en kou 'n beetje vreemd om
over dit onderwerp te praten.
Veelal echter dienen zomerhuisjes,
appartementen, vliegreizen enz.
lange tijd van te voren besproken
te worden, wilt u geen "neen-ver-
koop" riskeren.
I.v.m. produktie-planningen zult
u in een van de komende weekbladen
"Gusto-Nieuws" verzocht worden
d.m.v. een "invul-strook" op te ge-
ven, wanneer u met vakantie gaat.
Dus toch niet gek om u
al eens te beraden over:
"Wanneer trekken wij naar strand/
bos/hei/stad of wat dies meer zijl"

DANK

Heel veel dank voor het mooie
bloemstuk dat ik mocht ontvangen
tijdens verblijf in het ziekenhuis

Dhr. Muilwijk

Mede namens mijn vrouw dank ik de
direktie en collega's,voor de vele
blijken van belangs.feèrlling, die
ik tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis heb ontvangen. Ook voor
de mooie bloemstukken en fruitmand

Dhr. C.H. v. Duuren

Kampweek

Ter voorbereiding van het jeugd-
kamp 1976 heeft het JOKO-bestuur
een bezoek gebracht aan Haus
Neuland in Sennestadt.
Sennestadt is een aardig dorpje in
het Teutoburgerwald, dicht bij
Bielefeld, en ligt dus in een
heuvelachtige en bosrijke omgeving.
Haus Neuland is speciaal ingericht
voor het ontvangen van grotere
groepen jongelui. De accomodatie is
modern en ook de ligging is "uit de
kunst". Voor rekreatie zijn diver-
se mogelijkheden aanwezig.
Het JOKO-bestuur heeft persoonlijk
kunnen constateren, dat de sfeer
er prima is, door de v/i j ze waarop
zij werden ontvangen.
Eveneens door ervaring weten zi
dat het eten zonder meer goed i
In overleg met de leiding van
het huis en middels een "bliksem-
enquete" bij de jongeren van ons
bedrijf, is de kampweek vastge-
steld van 29 maart t/m 2 april.
Dit betekent o.a. dat de voorbe-
reidingstijd niet al te lang is.
Om toch een geslaagd kamp te kun-
nen garanderen is dus snelle
aktie geboden. Het bestuur van
JOKO verwacht dan ook van hun
leden, dat zij vóór 13 februari
a. s. met suggesties komen voor te
organiseren aktiviteiten tijdens
genoemde week.
Wellicht kan daarbij o.a. gedacht
worden aan:
- Sportmeeting met een afvaardiging
van 'n bedrijf uit de omgevinglP

- Excursies naar bedrijven.
- Bezoek schouwburg of bioscoop.
- Wandelingen.
- Dropping.
Enz. enz.
Zet je idee en/of wensen op papier
en lever dit zo spoedig mogelijk
in bij het JOKO-bestuur.
Tenslotte nog een praktisch puntje;
Kontroleer alvast de geldigheid van
je paspoort.
Nadere informatie volgt spoedig via
het bestuur van JOKO.

Wijzigingen telefoongids
TSt .

221 Lensink, R.
268 Melchers, B.A.M.
221 Osterholt, J.D.
329 Schoonmade, ir. W,

Af d.

KD
KD
KD
OG
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Voordelig

In de achter ons liggende weken
hebben wij enkele publikaties ge-
daan over in te houden loonbe-
lasting.

Zoals u bekend is kennen wij
twee loonbelastingtabellen:

éa normale witte vierwekentabel
!i de tabel voor bijzondere be-

loningen (T.B.B.).

Bij deze laatste wordt onder
"bijzondere beloningen" verstaan:
overwerk, bonusuitkering, vakan-
tietoeslag, e.d. Op uw normale
vierwekelijksesalaris is de witte
tabel van toepassing, op andere
zaken de T.B.B.

Er is echter een mogelijkheid ge-
schapen om op overwerk e.d. de nor-
male witte tabel toe te passen in
plaats van de T.B.B., indien dit
voor u voordeliger is.

Een voorbeeld kan dit misschien
verduidelijken.

Pr. Volgens de huidige methode:

Belastbaar
salaris
L.B. tarief-
groep 42

ƒ 1.825,— p.p.

ƒ 179,38"/„

Overwerk
L.B. bijz.
tarief 21,7%

200,—

ƒ 2.025,—

+ ƒ 43,407.

ƒ 222,78

B. Volgens de nieuwe methode;

Belastbaar salaris
Overwerk

ƒ 1.825,-
ƒ 200,—

ƒ 2.025,—

- P.p.

L.B. tariefgroep 42 ƒ 203,38%

13 Februari 1976

In onderstaand voorbeeld is de
nieuwe methode duidelijk voorde-
liger .
Het grote verschil in belasting
wordt mede veroorzaakt door de
zgn. knik in de loonbelastingtabel.

Van deze voordeelregel zal met
ingang van de 2e periode gebruik
worden gemaakt. Zelfs met terug-
werkende kracht tot de Ie periode
1976.
De eventuele correctie op de
inhouding van loonbelasting over
de eerste periode is verantwoord
op de salarisstrook van de
2e periode, die u deze week heeft
ontvangen.

Als gevolg van de nieuwe methode
kan het zijn dat u ook nog te
veel premie A.O.W./A.W.W. heeft
betaald. Uiteraard wordt het even-
tuele te veel betaalde bedrag
gerestitueerd.

Hoeveel belasting u ook moet be-
talen, weet dat het altijd berekend
is volgens de voordeligste methode.

Aangesteld

Met ingang van l februari jl. is
de heer J.D. Osterholt niet meer
werkzaam als lassersbaas bij de
afdeling Eindmontage.
Vanaf deze datum is hij werkzaam
in een funktie binnen de groep
lastechniek van de Kwaliteitsdienst.
Vanaf deze plaats wensen wij de heer
Osterholt alsnog alle sukses toe
in zijn nieuwe funktie.

GEVONDEN

Horloge.
Inl. bij de heer Roelfsema,
kamer 111, tst. 132.

Redaktie Atd Pers zaxerv Schieda
Tel 010-2604 20 toestel 137/138



WITTE TABEL VOOR BIJZONDERE BELONINGEN

Tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend, worden belast naar
de percentages die worden aangewezen door de navolgende tabel. Overwerkloon mag eveneens naar deze percentages worden belast.

Indien het jaarloon* bedraagt in tariefgroep:

1

f 0
3100
5000
9600

18300
22300
23400
31 200

42100

42800
49700
57000
75600
96300

121 900
173000

2

f 0

7200
13800
22300

22600
23400
35400
42800

45900
49700
60600
79100
99900

125500
176600

3
zonder
kinder-
aftrek

f 0

9400
16000
22300
23400

24700
37600
42800

47900
49700
62400
81 000

101 800
127300
178400

4
zonder
kinder-
aftrek

f 0

11 900
18500
22300
23400

27000
40100
42800

49700

50000
64500
83100

103800
129400
180500

3 of 4
met kinderal

1

f 0

13000
19600
22300
23400

29400
41 200
42800

49700

51 000
65400
84000

104800
130300
181 400

trek voor:

2

f 0

13600
20200
22300
23400

30100
41 900
42800

49700

51 500
66000
84600

105300
130900
182000

3 of 4

f 0

14300
20900
22300
23400

30700
42500
42800

49700

52100
66500
85100

105900
131 400
182500

5 of meer
kinderen

f 0

14300
20900
22300
23400

30800
42600
42800

49700

52100
66600
85100

105900
131 500
1 82 600

bedraagt
de

premie
A.O.W.

en
A.W.W.

°//o

11,3
11,3
11,3
11,3
11.3
1.1.3
11.3
11,3
11.3
11.3
11,3

11.3

11,3
11,3
11,3
11,3

11,3
11,3
11,3
11.3

en de
loon-

belasting

o/
/o

0
17.6
16,8
21,9
22.9
21,7
27
28,2
26,8
33,5
38
41,9
40
47,5
50
59
64
67
70
72

* Onder jaarloon wordt verstaan het totale belastingplichtig loon dat op uw jaaropgave 1975 staat vermeld,
Indien niet het gehele jaar werd gewerkt, wordt het belastingplichtig loon tijdsevenredig herleid.
Wanneer u dit jaar (1976) in dienst bent getreden, wordt uw huidige salaris herleid tot jaarsalaris,

or bedragen tussen twee genoemde treedt het laagste in de plaats
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BONUS I

Naar aanleiding van de mededeling
van de Raad van Bestuur treft u
onderstaand enkele artikelen aan
uit het bonusreglement, die de aan-
dacht verdienen.

artikel 3:

a. Aan personeelsleden die geduren-
de het gehele bonusjaar in diensl

i van één der ondernemingen werk-
zaam zijn geweest zal het be-
drag der volledige bonus, zoals
vastgesteld in artikel 5a, wordei
uitgekeerd.

b. Aan personeelsleden die niet ge-
durende het gehele bonusjaar,
maar wel gedurende tenminste één
maand, in dienst van één der
ondernemingen werkzaam zijn ge-
weest, zal het bedrag der bonus
bedragen 1/12 van het bedrag
zoals vastgesteld in artikel 5a,
voor elke maand dat zij in dienst
van één der ondernemingen zijn
geweest. In dit geval geschiedt
de berekening op basis van het
laatste periodesalaris, vooraf-

> gaand aan het tijdstip dat het
dienstverband werd beëindigd.

c. Aan personeelsleden die wegens
de vervulling van hun eerste
militaire oefening gedurende
een gedeelte van het bonusjaar
hun werkzaamheden hebben moeten
onderbreken, zal over deze perio-
de een bonus worden uitgekeerd,
gelijk aan de helft van het be-
drag dat zou worden uitgekeerd
indien zij normaal hun werkzaam-
heden zouden hebben voortgezet,
met dien verstande dat dit be-
drag eerst wordt uitgekeerd en
toegekend indien en nadat be-
trokkene, aansluitend op zijn
terugkeer uit militaire dienst,
zijn werkzaamheden heeft hervat
en gedurende drie maanden on-
onderbroken heeft voortgezet.

20 Februari 1976

De berekening van dit bedrag ge-
schiedt op basis van het laatste
periodesalaris, voorafgaande aan
het tijdstip van de aanvang der
onderbreking van de werkzaamheden.

artikel 4:

Het personeelslid behoudt aanspraak
op de bonus over de perioden, ge-
durende welke hij zijn werkzaamhe-
den heeft onderbroken wegens:

- verplichte opkomst in militaire
dienst voor herhalingsoefeningen

- vakantie, betaald verlof of ge-
autoriseerd onbetaald verzuim,
mits direct na beëindiging van
het verlof/verzuim de werkzaam-
heden bij de onderneming zijn
hervat

- arbeidsongeschiktheid, met dien
verstande dat geen aanspraak
bestaat over de tijd dat de ar-
beidsongeschiktheid langer voort-
duurt dan 12 maanden na beëindi- <.
ging van de uitkeringstermijn
van de ziektewet.

artikel 6 :

Geen bonus wordt toegekend aan de
werknemer:

a. met wie het dienstverband we-
gens dringende redenen werd be-
ëindigd, zulks overeenkomstig
de bepaling van het Burgelijk
Wetboek.

b. door wie het dienstverband op
onrechtmatige wijze werd ver-
broken

c. met wie het dienstverband bin-
nen de proeftijd werd beëindigd.

MEDEDELING

Hierbij delen wij u mede dat de
Raad van Bestuur heeft besloten om
over 1975 een uitkering te doen, ge-
lijk aan een periodesalaris.
De berekening zal plaatsvinden over-
eenkomstig het reglement bonusrege-
ling.
De uitbetaling zal plaatsvinden ge-
lijk met de salarisbetaling over de
3e periode . Reaaktie AIO Pers zaken Sch.edam

Tel. 010- 26 04 20 toesteM37/138
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KORT VERSLAG

Kort Verslag van de vergadering van
de ondernemingsraad van 12 februari

Na de opening waarin de voorzitter
allen welkom heet geven de notulen
aanleiding tot een diskussie over
het al of. niet wenselijk zijn van
een ambulance op het terrein; deze
diskussie mondt uit in het samen-
stellen van een kommissie om dit te
onderzoeken en de OR hieromtrent
verslag uit te brengen.

De orderportefeuille wordt uitvoeri<
besproken. De verklaring afgelegd
in de COR van de IHC van de Raad
van Bestuur over Staubo II (Co 950)
wordt door de voorzitter voorgele-
zen; achter deze verklaring kan de
OR zich opstellen.

De aangekochte torenkraan en de
werkzaamheden ter revidatie staan
in de volle belangstelling van de
veiligheidskommissie; alvorens deze
kraan op de werf geplaatst wordt,
moet aan alle eisen van de Arbeids-
inspektie zijn voldaan.

Het toezicht op de werf inzake de
veiligheid wordt eveneens uitvoerig
besproken en de direktie zal naar
aanleiding van enige opmerkingen
een onderzoek instellen.

Het funktioneren van de Onderne-
mingsraad op de werf Gusto te
Schiedam wordt naar aanleiding van
enige overwegingen van de voorzitte
punt voor punt behandeld. Men komt
tot de konklusie dat de OR en IHC
Gusto onder de huidige wet goed
funktioneert als instituut van over
leg en advies.
Mogelijke verbeteringen zijn even-
eens besproken, hiervoor behoeft
de OR de steun van iedere medewer-
ker van IHC Gusto.

Bij de rondvraag kwam naar voren
het optimaal inzetten van de las-
school als vitaal onderdeel van het
bedrijf.

De invloed van het beëindigen van
het overwerk op de produktie zal
worden bestudeerd.

Het verlenen van een vergunning voo
overwerk hangt af van de
orderportefeuille.

Niets meer aan de orde zijnde sluit
de voorzitter de vergadering.

De Kleine Kommissie

— IN MEMORIAM

Deze week ontvingen wij bericht
van het overlijden van onze gepen-
sioneerde medewerker de heer
L.J. Bosdijk.

De heer Bosdijk, die vele jaren
in dienst van ons bedrijf was als
baas constructiewerk,bereikte de
leeftijd van 81 jaar.

Onze gedachten gaan uit naar zijn
vrouw en kinderen, die wij alle
sterkte toewensen dit verlies te
dragen.

VAKATURE

In de Machinefabriek ontstaat bin-
nen afzienbare tijd ( + l mei 1976)
een vakature voor een vorkheftruck-
chauffeur. Onze gedachten gaan bi
voorkeur uit naar een medewerker,
die reeds in Gusto dienst werkzaam
is en met een heftruck om kan gaan.
Heeft u interesse, neemt u dan even
kontakt op met de heer W. Vossen,
tst. 370.

BONUS II

Voor alle duidelijkheid. Artikel 5a
van het bonusreglement luidt:

Het bedrag der volledige bonus zal,
indien zich geen buitengewone om-
standigheden voordoen, gelijk zijn
aan één periodesalaris, met dien
verstande dat dit nooit lager zal
zijn dan 5% van het jaarsalaris.

OVERALLS

Als uw overall donderdagmiddag niet
op uw klerenkast ligt, wacht dan
niet tot maandag, maar kom dan
vrijdagmorgen even naar het maga-

zlJn- Magazijn West

TE KOOP

Fiat 128, 4 deurs.
Bouwjaar: juni 1973.
km. stand: 32.600.
Inl. PZ, tst. 354.

Toyota Carina de Luxe, in z.g.s
Bouwjaar: 1974.
Alle keuringen toegestaan.
Inl. PZ.
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BEKENDMAKING

Door Pennzoil Nederland Company
wordt dezer dagen de opdracht ver-
strekt aan IHC Gusto Staalbouw B.V.
tot het maken van een vast eiland
voor het Nederlandse continentale
plat, blok K13.

"deck", gewicht circa 400 ton,
zal in Slikkerveer worden vervaar-
digd door Gusto Staalbouw.

Het "jacket", gewicht circa 300 ton
zal in Schiedam worden vervaardigd
door Werf Gusto.

Met de fabricage zal op korte ter-
mijn worden aangevangen.
Het eerste materiaal wordt nog deze
maand op de werf verwacht.

UITNODIGING

Op zaterdag 27 maart a.s. om 14.00
uur zal het d.p. boorschip
"PELERIN" tewater worden gelaten.
Alle medewerkers die hiervan ge-
^uige willen zijn, zijn met hun
echtgenoten hartelijk welkom bij
deze gebeurtenis, alsmede bij de
receptie in de scheepsbouwhal daar-
na.

Willen degenen die van deze uitno-
diging gebruik wensen te maken, de
desbetreffende strook vóór 19 maart
a.s. toezenden aan Mej. van Zetten?

De Directie

27 Februari 1976

A L A A F l

Al enige tijd worden de huiskamers
gevuld met het geluid van.de meest
uiteenlopende karnavalsliederen,
zodra de knop van radio of T.V.
wordt omgedraaid.

Het a.s. week-end is het dan zover,
dat menigeen dit traditionele ge-
beuren zal vieren met feestneus en
brede lach.

Al is de karnaval in Schiedam nog
niet zo ingeburgerd als bij onze
zuiderburen; geheel ongemerkt zal
zij ook niet blijven. Want zater-
dag a.s. zal er een karnavalsstoet
door Schiedam trekken met een
prinsenwagen, gebouwd door de
leerschool van IHC Gusto. En dat
laatste wilden wij u even vertellen

Viert u karnaval, dan wensen wij u
een prettig feest, maar
glaasje op l

OVERGEDRAGEN

Woensdagmiddag jl. heeft de comman-
dowisseling plaatsgevonden over de
afdeling Opleidingen.
De heer F.P.M. Klinckhamers droeg
het commando over aan de heer
W.A.H.M. Vossen in het bijzijn van
alle opleidingsfunktionarissen van
ons bedrijf. Vanaf deze plaats wil-
len wij de heer Klinckhamers harte-
lijk danken voor alle moeite en zorg
besteed aan de opleidingen. Graag
wensen wij hem het beste toe voor
de toekomst.

Aan Mej. van Zetten

Ondergetekende

zal met/zonder zijn echtgenote aanwezig zijn bij de tewaterlating

en receptie op 27 maart a.s.

Redaktie: Aid Pers zaken. Schiedan
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138



Vakantieaanvraag 1976

Ondergetekende :

Afdeling : .

Personeelsno. :

verzoekt zijn/haar aaneengesloten vakantie te mogen opnemen

van tot en met

eerste vakantiedag laatste vakantiedag

Schiedam, 1976

Akkoord afdelingshoofd:

Handtekening:

Wij verzoeken u dit formulier, uiterlijk l april 1976, op de afdeling

Personeelszaken in te leveren.

VAKANTIE 1976

Twee weken geleden beloofden wij u het formulier vakantieaanvraag af te
drukken. Thans is het zover. De procedure die dit jaar gevolgd dient te
worden is alsvolgt:

U vult het formulier in en bezorgt dit bij de Personeelsdienst en wel
vóór l april a.s.
Vanaf maandag a.s. staat een bus naast de portiersloge, waarin u het for-
mulier kunt deponeren.

De Personeelsdienst maakt op l april lijsten per afdeling met een over-
zicht van de wensen.
Wanneer uw verzoek kan worden ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk
van uw afdelingshoofd uw formulier terug, voorzien van zijn handtekening.
In het andere geval zal er overleg met u worden gepleegd.

Met de door het afdelingshoofd goedgekeurde vakantieaanvraag gaat u t.z.t,
naar uw direkte chef om hem een rode passeerbon uit te laten schrijven, '
die u bij de portier inlevert.
Voor de medewerkers van kantoor geldt dat zij hun chef een paraaf laten
zetten op een nieuw in te vullen aanvraag voor verlof- en/of snipperdag-
formulier. Zij leveren dit formulier in bij de afdeling Personeelsbeheer.

VAKATURE

Binnen de afdeling Inkoop is een vakature ontstaan voor een assistent
Technisch Inkoper met als taak het assisteren van de technische inkopers
bij werkzaamheden op het gebied van inkoopkontrakten, technische be-
sprekingen, offertes, marktonderzoek e.d.

Na een gedegen inwerkperiode zullen kandidaten geschikt moeten zijn om
door te groeien naar een funktie als zelfstandig Technisch Inkoper.

Beheersing van de engelse taal, goede contactuele eigenschappen en een
opleiding op tenminste middelbaar technisch niveau (werktuigbouw) zijn
vereist.

Heeft u belangstelling? Neemt u dan kontakt op met de heer W. Vossen van
de afdeling Personeelszaken.
Aanmelding staat open tot 12 maart a.s.



PROEFVAART PETREL

De Proufvaart van het d.p. boor-
schip Petrei vond plaats van
4 t/m 19 februari. De proeven heb-
ben aangetoond dat het schip aan
de verwachtingen zal voldoen.
De weersomstandigheden waren tij-
dens de eerste dagen zodanig slecht
dat nagenoeg alle opvarenden met
zeeziekte hadden te kampen.
Wij schrijven "nagenoeg alle opva-
renden", hetgeen wij baseren op
de verhalen van een aantal onzer
helden van wie elk voor zich ons
met de hand op het hart verzekerde
dat hij de enige was geweest die
geen last had van zeeziekte!

elfder ure bleek dat Stavanger
kon worden aangedaan.

In allerijl werden voorbereidingen
getroffen om koers te zetten naar
Greenock, Schotland.
Zo werden met een vissersboot zee-
kaarten aan boord gebracht die voor
de onverwachte koerswijziging nodig
waren.
Vanuit het thuisfront werd de fa-
milie van onze medewerkers op de
hoogte gebracht van de veranderde
bestemming.

De krachtige wind die de Petrei tot
dan van opzij aanviel, had men op
weg naar Schotland achter zich,
hetgeen de meeste verontruste ma-
gen tot bedaren bracht.
Voor de rest van de vaart was' de

^Étemming dan ook opperbest.
l̂s rechtgeaarde Gustojanen was men
zichtbaar trots op het goede pro-
dukt dat we met z'n allen tot stand
hadden gebracht.

Op 13 februari maakte onze heer
Brinksma met een duiker van de
fa. Doris een plons in het koude
water voor inspectie van schroeven
en hydrofoons.
Hij bevond daarbij alles in orde
behalve zijn eigen conditie, 't Is
echter ook niet zijn dagelijks werk
wat wil je dan.

Ten slotte, in de duistere ochtend
van 19 februari om 04.00 uur was
men terug bij de werf en, zo be-
sluit een gedetailleerd verslag dat
wij lazen: "...bestelden machine-
kamer af, monsterden de bemanning
af, zetten te 04.30 uur de gyro-
kompassen af".
Dat was weer dat. Een geslaagde
zaak!

ATTENTIE
Degenen, die pasjes hebben afge-
haald voor proefvaart of werkzaam-
heden bij W.F., worden verzocht
pasjes bij de heer Waanders weer
in te leveren.

CMA l
Met ingang van l maart 1976 is de
heer A. Gelderblom aangesteld als
medewerker van de Centrale Magazijn
Administratie.
De heer Gelderblom wordt belast met
het beheer, administratie en afvoer
van o.a. schroot, dekkleden, pal-
lets etc.
Het doel van deze taak is:
De werf vrijmaken en het behouden
van die materialen, waarvoor wij
enerzijds statiegeld en/of huur
moeten betalen, anderzijds geld
kunnen ontvangen zoals bij schroot.
Wij wensen de heer A. Gelderblom
veel succes toe in zijn nieuwe
funktie.

C M A I I

De Centrale Magazijn Administratie
(C.M.A.) onder leiding van het
hoofd Centrale Magazijn Dienst
(C.M.D.) gaat per l maart 1976
van start.
De voormalige verbandkamer naast
de portiers is omgebouwd tot kan-
toor, waar de heer de Rooy zijn in-
trek zal nemen alsmede de medewer-
kers van het C.M.A.:

De heer P.C. Esseboom- inkomende
expeditie en douaneafhandeling,
tst. 145.

De heer B.P. de Veth - uitgaande
expeditie, tst. 145.

De heer H. Martens - magazijn ad-
ministratie voorlopig van magazijn
I, tst. 218.

De heer A. Gelderblom - bewaking
en registratie van o.a. schroot,
pallets en dekkleden, tst. 218.

Regels met betrekking tot de admi-
nistratie van ontvangsten en uit-
giften van goederen zullen zo spoe-
dig mogelijk in nauw overleg met de
heren magazijnmeesters en betrokken
afdelingshoofden worden opgesteld.
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Wij rekenen op uw aller medewerking
om de dienstverlenende taak van de
C.M.D. te doen slagen.

G.A.C.- LEDENVERGADERING

Maandag 8 maart a.s. zal de jaar-
lijkse ledenvergadering van de
Gusto Autoclub worden gehouden.
Wij nodigen de leden en donateurs
uit hierbij aanwezig te zijn.
Gebouw "de Dukdalf", aanvang
20.00 uur.

GEPENSIONEERDEN

Dinsdag jl. nam de direktie offi-
cieel afscheid van 8 medewerkers,
die de persioengerechtigde leeftijd
bereikten. Afscheid werd genomen
van de heren:

A. van Grootveld
H. van der Pas
K.G. Vrauwdeunt
Ch.H. van Laten
B. Bras
J. Scholte
K. Luyten
C. Vis, die allen vergezeld waren
van hun echtgenote.
Het afscheid zal echter slechts
van korte duur zijn, want
zoals het er nu voorstaat zal de
jaarlijkse boottocht plaatsvinden
op 2 juni a.s.
Definitieve berichten volgen nog.
Houd rekening met uw vakantieaf-
spraken. Tot dan!

TE KOOP

Wandmeubel, palissander, kleur wit.
2.50 m. lang, 1.90 m. hoog.
Inl.: PZ, tst. 354.

DANKBETUIGINGEN

Hartelijk dank voor het mooie
bloemstuk, dat wij mochten ont-
vangen bij de geboorte van onze
zoon David Daniël Dominique.

Fam. Dullens
Joh. Straussplein 81

Heel veel dank voor het mooie
bloemstuk dat ik mocht ontvangen
tijdens verblijf in het ziekenhuis,

Dhr. de Waart v. Gulik

DANKBETUIGINGEN

Langs deze weg dank ik, ook namens
mijn vrouw, IHC Gusto voor het mooie
bloemstuk dat wij ontvingen ter
gelegenheid van ons 25-jarig hu-
welijk.
J. Vazquez Guzman en echtgenote

Hiermede wou ik namens mijn vrouw
en mijzelf de direktie, bazen en
collega's hartelijk bedanken voor
de bloemen en cadeau's, en de
belangstelling die zij voor ons
25-jarig huwelijk hebben gehad.

J.W. Roza en echtgenote

Langs deze weg wil ik, mede na-
mens mijn vrouw, het bedrijf
dankzeggen voor het bloemstuk dat
wij ontvangen ter gelegenheid van
de geboorte van onze dochter
Miranda.

P.I. v.d. Burg en echtgenote

Mede namens mijn vrouw dank ik
de direktie en collega's voor de
prachtige bloemstukken en ge-
schenken, die wij ontvingen ter
gelegenheid van ons 40-jarig
huwelijk.

R. Luttik en echtgenote

Voor de door u betoonde deelneming
na het overlijden van mijn man, A
betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:

J. Verhoef-van Katwijk

OPEN HUIS

Onvoorziene omstandigheden voorbe-
houden zullen we op zaterdag 13
maart a.s. 'open huis' houden.
Wij stellen u dan in de gelegen-
heid een bezoek te brengen aan
het boorschip 'Petrei'.
Nadere berichten volgen nog.
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'OPEN HUIS'

Zaterdag 13 maart a.s. zet Gusto
haar poorten wagenwijd open. In
het centrum van de belangstelling
zal ongetwijfeld het boorschip
'de Pétrel' staan. Iedereen is van
harte welkom.
In de Dukdalf wordt een doorlopende
filmvoorstelling gegeven; in een
deel van de Centrale Kantine staan
modellen opgesteld en wordt aan de
hand van tekeningen door medewer-
kers van de Tekenkamers uitleg
gegeven; diverse afdelingen zijn
opengesteld en er wordt deskundige
voorlichting gegeven.
De Bedrijfsschool zal zich uiter-
aard ook presenteren, want de in-
schrijving van leerlingen voor het
nieuwe cursusjaar gaat weer van
start.
Kortom, u bent allen van harte
welkom. Breng uw echtgenote, ver-
loofde of kinderen meel
Laat zien waar u werkt. Werp nog
een laatste blik (of eerste) op de
CO 947,voordat het schip ons zal
verlaten.
De koffie staat klaar! U bent wel-
kom van 14.00 tot 17.00 uur,
op zaterdag 13 maart 1976.
Kinderen beneden 12 jaar hebben
zonder geleide geen toegang tot de
werf.

Tot ziens bij Gusto 'Open Huis'l

EVEN NOTEREN

Mevrouw M. v.d. Poll-Elion, onze
maatschappelijk werkster, heeft
haar intrek genomen in kamer 110,
de kamer waarin de heer Klinckha-
mers "gehuisvest was. Zij heeft ook
het telefoontoestel overgenomen
(310), waarop u haar dinsdags en
donderdags kunt bereiken.
Buiten genoemde dagen kunt u af-

5 Maart 1976

spraken maken via.Mevr. E. van
Biesen (tst. 354).

VAKATURE

Een dezer dagen verschijnt in
enkele bladen een advertentie.
Voor één van de daarin genoemde
vakatures, binnen de Ontwerpgroep,
gaat onze voorkeur uit naar ver-
vulling door een van onze eigen
medewerkers.
Het betreft hier een vakature voor
een scheepsbouwkundig ontwerper
op H.T.S.-niveau voor de prak-
tische uitwerking van offshore
ontwerpen, de verzorging van be-
stekken en plannen voor offertes.
Deze funktie is ingedeeld in sa-
larisgroep 9 .
Belangstellenden kunnen zich mel-
den bij de heer W. Vossen van de
afdeling Personeelszaken (tst. 370)
voor nadere funktie-informatie bij
de heer J. Suyderhoud (tst. 254).
Aanmelding staat open tot en met
19 maart a.s.

DANKBETUIGINGEN

Hartelijk dank, ook namens mijn
vrouw, aan Direktie, chefs, bazen
en collega's voor de prettige ont-
vangst en mooie cadeau's bij mijn
pensionering.

J.R. Scholte

Langs deze weg dank ik, mede na-
mens mijn vrouw, allen voor de
prettige ontvangst en mooie ca-
deau's i.v.m. mijn pensionering.

A. van Grootveld

TE_KOOP

l plaat formica voor moderne keu-
ken. 350 x 125 cm.
Inl.: Afd. P.Z. - tst. 370.

HedaKtie Afö Pers zaKen Schiedam.
Tel. 010-2604 20. toestel 137/138



DUIDELIJKER TIJDINHALEN

Hiernaast een afbeelding van een willekeurige salarisstrook.
Met ingang van de 3e periode 1976 zijn hierop enkele verduidelijkingen
aangebracht. Deze hebben betrekking op het opnemen en reserveren van in-
haaluren.
Om u inzicht te geven hoe u een en ander zou moeten lezen en begrijpen
de onderstaande toelichting:

In figuur l en 2 ziet u op welke wijze de met u overeengekomen werktijd
is geregistreerd. De 4 opgenomen inhaaluren worden vermeld en zijn
uiteraard in mindering gebracht op het 'saldo inhaaluren1.
Het totaal aantal uren van figuur l is in overeenstemming met wat in de
linkeromschrijvingskolom vermeld staat. Hetzelfde is van toepassing op het
aantal uren 'ziek' (figuur 2).
In figuur 3 vindt u zoals gebruikelijk de specificatie van het overwerk.
In figuur 4 treft u aan het aantal te reserveren overuren, waarmee het
saldo inhaaluren is verhoogd. Dit omdat het overwerk niet mag worden
uitbetaald. In de linker omschrijvingskolom wordt het aantal toeslaguren
vermeld, dat in deze periode werd uitbetaald. A

PS 1) Vanaf de 4e periode zal in figuur 4 altijd een komma worden geplaatst
in het aantal uren. Dit om misverstanden te voorkomen.

Hieruit blijkt dat de opgenomen inhaaluren tegen de normale tabel voor
de loonbelasting worden uitbetaald. Dat probleem is voorgoed overwonnen.
De toeslaguren op het overwerk worden in principe tegen de tabel bijzondere
beloningen belast. De 'voordeelregel', waarover wij u al eerder infor-
meerden, kan ook hier worden toegepast.

PS 2) De hierboven omschreven wijziging op de salarisstrook is voorlopig
alleen van toepassing voor de medewerkers van de fabriek.
Voor de medewerkers van het kantoor zal e.e.a. zo spoedig mogelijk
worden aangepast, wanneer ook voor deze categorie de inhaaluren
"in de computer zijn gestopt".

DANKBETUIGINGEN ^

Mede namens mijn vrouw, wil ik u langs deze weg hartelijk bedanken voor
het mooie bloemstuk, dat wij ontvingen ter gelegenheid van de geboorte van
onze zoon Raymond.

Wim en Marianne Bras

Mede namens onze dochter Irene, danken wij Direktie, chefs, bazen en
collega's voor de prachtige bloemstukken en kado's, die wij bij haar ge-
boorte mochten ontvangen.

Theo en Tonnie Magielsen

Mede namens mijn vrouw, dank ik de Direktie en collega's voor het bloem-
stukje en de fruitmanden die ik ontvangen heb tijdens en na mijn verblijf
in het Dijkzigt ziekenhuis.

De heer A. de Ruiter

: Herenhuis aan de L. de Colignystraat, woonkamer 35 m^, 143 m grond,
7 grote kamers, goed onderhouden. Prijs ƒ 150.000,—.
Inl.: Tel. 010-26 40 20.
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Vakantieaanvraag 1976

Ondergetekende : ,

Afdeling : . ,

Personeelsno. : ,

verzoekt zijn/haar aaneengesloten vakantie te mogen opnemen

van tot en met ,

eerste vakantiedag laatste vakantiedag

Schiedam, 1976

Akkoord afdelingshoofd:

Handtekening:

Wij verzoeken u dit formulier, uiterlijk l april 1976, op de afdeling

Personeelszaken in te leveren.

VAKANTIE 1976

U vult het formulier in en bezorgt dit bij de Personeelsdienst en wel
vóór l april a.s.
Vanaf maandag a. s. staat een bus naast de portiersloge, waarin u het for-
mulier kunt deponeren.

De Personeelsdienst maakt op l april lijsten per afdeling met een over-
zicht van de wensen.
Wanneer uw verzoek kan worden ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk
van uw afdelingshoofd uw formulier terug, voorzien van zijn handtekening.
In het andere geval zal er overleg met u worden gepleegd.

Met de door het afdelingshoofd goedgekeurde vakantieaanvraag gaat u t.z.t
naar uw direkte chef om hem een rode passeerbon uit te laten schrijven,
die u bij de portier inlevert.
Voor de medewerkers van kantoor geldt dat zij hun chef een paraaf laten
zetten op een nieuw in te vullen aanvraag voor verlof- en/of snipperdag-^
formulier. Zij leveren dit formulier in bij de afdeling Personeelsbeheer.
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Onderstaand persbericht verstrekken
wij deze week aan een aantal
kranten.

"Op zaterdag 13 maart a.s. houdt
IHC Gusto 'Open Huis'.

Aanleiding hiertoe is de overdracht
van het d.p. boorschip de 'Pétrel'
aan de eigenaar: Offshore Europe
te Antwerpen.

Het is een unieke gebeurtenis bij
dit 'Open Huis', dat het publiek
in de gelegenheid wordt gesteld
een kijkje te nemen aan boord van
een dergelijk vaartuig.

Het boorschip Pétrel is ontworpen
en gebouwd door IHC Gusto te Schie-
dam.
Het is geschikt gemaakt om zonder
de hulp van ankers naar olie en gas
te kunnen boren op grote diepte in
de oceaan.
Computers besturen het schip, zodat
het precies boven de plaats waar
geboord wordt, blijft liggen.

Het schip is zojuist teruggekeerd
van een geslaagde beproevingstocht
voor de kust van Schotland en het
zal in de week na 13 maart aan de
eigenaar worden overgedragen.

Al met al redenen te over om eens
een kijkje te gaan nemen bij IHC
Gusto aan de Maasdijk in Schiedam
op zaterdag 13 maart a.s. van
14.00 tot 17.00 uur.

Men behoeft beslist niet verloren
rond te lopen, want er is gezorgd
voor deskundige toelichting zowel
aan boord als in de fabriekshallen.
Ook voor een kopje koffie in de kan-
tine wordt gezorgd.
Wel geldt, dat kinderen onder 12
jaar alleen onder geleide toegang
tot de werf wordt verleend".

Op de CO 949 is géén toegang moge-
lijk.
Dit laatste i.v.m. werkzaamheden
aan boord van het schip.



VAKATURE

In verband met het aanvaarden van
een betrekking elders van de heer
Ir. I. Engelsma ontstaat binnenkort
de vakature van

HOOFD TECHNISCHE DIENST

Hij draagt zorg voor machines en
gebouwen, waaronder begrepen onder-
houd, revisie én investeringen.

Hij zal binnen de werf de coördi-
natie op zich nemen van de uitvoe-
ring van het werfplan (d.i. een
groot investeringsplan in vier
fasen ter modernisering van de
outillage van de werf).
Hiervoor zijn o.a. kontakten ver-
eist met overheidsinstellingen.

Zijn opleiding dient tenminste
te liggen op het nivo H.T.S. of
hoofdwerktuigkundige.

Hij dient te beschikken over lei-
dinggevende kapaciteiten, sociale
vaardigheid en bij voorkeur erva-
ring, doch in ieder geval belangster
ling voor de organisatorische en
administratieve aspekten, nodig voor
het leiden van een afdeling.

Uw bij voorkeur schriftelijke
sollicitatie kunt u richten aan het
hoofd Personeelsdienst van IHC
Gusto, de heer H.J.M. Heiligers.

SALARISBRIEF

Bij elke salarisbetaling is er steeds
weer een respektabel aantal medewer-
kers dat over de specifikatie in de
salarisbrief vragen heeft. De beant-
woording vraagt van de heren Vossen
en Roelfsema veel van hun tijd, re-
den waarom zij de hulp hebben inge-
roepen van mevrouw van Biesen. Met
ingang van heden kunt u zich derhalve
met genoemde vragen tot mevrouw van
Biesen wenden. Afspraken hiertoe
moeten tevoren via baas of chef wor-
den gemaakt (toestel 354) , om lange
wachttijden te voorkomen.

DANK

Mede namens mijn vrouw dank ik de
direktie, chefs en bazen voor het
bloemstuk en de fruitmand die ik
mocht ontvangen tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis.

C. Droog en echtgenote

BOOTTOCHT

De datum voor de jaarlijkse boot-
tocht voor onze gepensioneerden en
weduwen van ex-medewerkers is thans
definitief vastgesteld op woensdag
2 juni a.s.
Evenals vorig jaar zal gevaren wor-
den met het motorschip "Koblenz".
We zullen dit jaar de Biesbosch
gaan verkennen.
Nadere berichten zullen u uiterlijk
half april bereikt hebben.

Tot straks dan!
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TEWATERLATING
.In de komende week zullen al die-
genen die gehoor hebben gegeven
om de uitnodiging te accepteren
de tewaterlating van de Co 949
bij te wonen, in het bezit worden
gesteld van het toegangsbewijs.

De tewaterlating zal plaatsvinden
op zaterdag 27 maart a.s. om 14.00
uur. De receptie, waarvoor het
toegangsbewijs geldt, is om
15.30 uur afgelopen.

OPEN HUIS

Zaterdag jl. was er dan Gusto
Open Huis. Ruim 2000 belangstel-
lenden bezochten ons bedrijf.
Dit grote aantal bezoekers was
een absoluut unikum. Grote trek-
pleisters waren de Petrei, de
kantine waarin de modellen ston-
den opgesteld, de doorlopende
filmvoorstelling in de Dukdalf
en de bedrij fsschool, waar acht
jongelui lieten zien wat zij
konden presteren.

De pers liet zich ook niet on-
betuigd: uitgebreid werd er in
het Algemeen Dagblad, Vrije Volk,
Rotterdams Nieuwsblad en Nieuwe
Stadsblad aandacht besteed aan
ons Open Huis.

Het was een groot succes, dat
kan rustig gesteld worden. Van-
af deze plaats een woord van
dank aan explikateurs, rond-
leiders, werkers vóór en
achter de schermen.

TE KOOP
Een gashaard merk Etna.
Vaste prijs ƒ 50,—; te be-
vragen bij A. Bisschop,
Ridderkerksestraat 15b,
beneden te Schiedam.

19 MAART 1976

VERGETEN TE PRIKKEN ( III )
Dinsdagavond jl. vergat één on-
zer medewerkers af te prikken.
Een op pad gezonden taxichauffeur
trof hem niet thuis.

Daarop begon een uitgebreide ak-
tie, waarbij kontakt werd gelegd
met de Schiedamse en Rotterdamse
politie, en een deel van ons
terrein werd afgezocht. Een aan-
tal van onze medewerkers werd
gebeld of thuis bezocht om infor-
matie .

Totdat tenslotte laat in de avond
iemand ons tot onze grote opluch-
ting kon mededelen dat de gezochte
het terrein na afloop van de werk-
tijd had verlaten! De aktie werd
uiteraard gestaakt, de politie werd
"afbesteld".

En met het verdwijnen van de be-
zorgdheid groeide een stil ver-
wijt aan het adres van de vergeet-
achtige, omdat voor een aantal
onzer een vrije avond onnodig de
mist in bleek te zijn gegaan.

Laat dit voor een ieder nog eens
een extra aansporing zijn het af-
prikken toch vooral niet te ver-
geten I

TE KOOP
Wegens vertrek naar het buiten-
land van een van de medewerkers
van het hoofdkantoor te koop een
prachtige Opel Ascona 19SR,
bouwjaar 1974, kilometerstand
53.000, kleur groen, diverse
accessoires.
Een buitenkansje voor een snelle
koper!
Inlichtingen bij de heer W. Vossen,
toestel 370.

ReöaKtie Ata Pers zaKen Scniedam
Tel 010 - 26 04 20 toestel 137/138



IN MEMORIAM

Donderdag 11 maart jl. ontvingen wij het bericht, dat op 10 maart
1976 op 67-jarige leeftijd is overleden

DE HEER J.P.C. JUIJN

De heer Juijn was voor zijn pensionering werkzaam als koperslager.

Wij wensen mevrouw Juijn, kinderen en verdere familieleden sterkte
toe dit zo zware verlies te dragen.

GEVAARLIJK

Dinsdagavond 16 me art jl. ver-
dwenen bij de Eindmontage 2 plas-
tix flacons inhoudende ieder vier
liter hardingsmiddel. De naam van
deze tweecomponenten vloeistof is
Methylethyl'carbondperoxide (MECP/
M50). Bij ondeskundig gebruik van
dit middel stelt u zich bloot aan
grote gevaren t.w. derdegraadsver-
brandingen op alle plaatsen waar
de huid wordt aangeraakt en bij
aanraking met de ogen: blindheid l

Gooit u het spul niet weg in op-
pervlakte water of riolering.
Brengt u het gewoon terug of
laat u het terugbrengen als u
anoniem wilt blijven!

DANK

Wij danken hiermede de medewer-
kers van IHC Gusto die ertoe heb-
ben bijgedragen dat de viering
van ons 25-jarig Huwelijksfeest
een onvergetelijke dag is ge-
worden.

De heer en mevrouw
R. C. Glansbeek

Hiermede dank ik direktie, ba-
zen en kollega's van de EMS
voor de attenties die ik mocht
ontvangen tijdens mijn ziekte.

C. Penning

Hartelijk dank aan direktie,
fraktie en bestuur BLG van de
industriebond NVV en de mannen
van de nachtploeg voor de prach-
tige attenties tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis.

A. Jansson

G.A.C.

Voor de liefhebbers van de nieuwe
gele retroflekterende kenteken-
platen bestaat de mogelijkheid
deze via de G.A.C, te bestellen
voor ƒ 27,50 per set.

U kunt kiezen uit de modellen: ̂

of lang 52 x 14 cm
kort 34 x 24 cm

Deelnemers kunnen zich opgeven
bij de heer Schilt (Centraal
Magazijn). Het bedrag dient bij
vooruitbetaling te worden vol-
daan.

Gelegenheid tot inschrijven tot
31 maart a.s.

DANK
Hiermede dank ik u allen voor
uw medeleven, betoond bij het
overlijden van mijn man. Weet
dat uw medeleven mij heeft ge-
sterkt tijdens die moeilijke ^
dagen. ™

Mevr. Chr. Bosdijk-Kloos

TE KOOP

PEUGEOT 104, kleur blauw/groen
Km-stand 40.000, bouwjaar augus-
tus 1973; geheel getektyleerd,
vier-deurs.
In uitzonderlijk _goede staat!
Te bevragen bij Personeelszaken,
toestel 354.

GEVONDEN
Een zaklantaarn, gevonden in
de toiletten van het voorkantoor
Te bevragen bij Personeelszaken -,
toestel 354.
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IN MEMORIAM

Met groot leedwezen ontvingen wij het onverwachte bericht van het over-
lijden, op maandag jl., van de heer J. van den Berg, baas aan- en af-
bouw in de afdeling Eindmontage.

Met zijn heengaan verliezen wij een medewerker met een zeer veelzijdige
ervaring in de Scheepsbouw en een groot vakmanschap.

-«laar bovenal missen wij in hem de mens Jan van den Berg, met zijn rustige,
^sympathieke persoonlijkheid, de mentor onder ons, altijd geïnteresseerd
l in de problemen van zijn omgeving en bereid tot helpen.

l W:

Li
Wij wensen mevrouw Van den Berg, kinderen en verdere familie van harte
sterkte toe in deze voor hen zo moeilijke tijd.

AANVRAGEN SNIPPEROAG

Voorschrift is dat een snipperdag
3 dagen van tevoren wordt aange-
vraagd.

Natuurlijk kunnen er situaties zijn,
waarin van deze regel moet worden
afgeweken.

zijn echter mensen die het met
de regel helemaal niet zo nauw
nemen, die als het ware bij het
ontwaken vinden dat ze vandaag maar
niet moeten gaan werken, die ver-
volgens de telefoon grijpen, Gusto
bellen en aan de eerste de beste
die aan de andere zijde van de lijn
antwoordt, te kennen geven dat ze
vandaag een snipperdag willen.

De telefoonbeantwoorder weet niet
wat hij met dat verhaal zo gauw
aan moet, probeert een baas of chef
te bereiken, slaagt daar op dat mo-
ment niet in, neemt de zaak voor
kennisgeving aan en zit er eigenlijk
mee in zijn maag.

Onze plotselinge vakantieganger

vindt dat-ie gedaan heeft wat-ie
kon en denkt dat-ie legaal afwezig c
is.

En de chef of de baas? Die hoort
na verloop van tijd waarom een van
zijn mensen niet is verschenen,
weet dat gedane zaken geen keer
nemen en zit die dag met de brokken
als gevolg van de geringe "bedrijfs-
zekerheid" van zijn medewerker.

Kijk, en dat moeten we niet hebben.
We bewijzen er noch onszelf, noch
Gusto, noch onze collega's een
dienst mee.

Daarom zal deze vorm van laksheid,
gemakzucht of hoe we het ook willen
noemen vanaf nu worden tegengegaan
door afwezigheid, zoals op boven
omschreven wijze "verkregen" als on-
gemoteveerd. verzuim te- beschouwen!

Voor uitzonderingen blijft er na-
tuurlijk ruimte, maar in dat geval
zal er door de aanvrager een goede
motivering moeten worden geleverd
voor het afwijken van de voorschrif-
ten .

Redaktie Afö Pers zaken. Sch.edam.
Tel. 010-2604 20. toestel 137/138
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OP KAMP

Maandagochtend zullen zo'n 40 Gusto
jongeren in de bus stappen. Doel
van de reis die zij gaan ondernemen
is Haus Neuland in Sennestadt in de
omgeving van de duitse stad
Bielefeld.
Bielefeld ligt zo'n kleine 300 ki-
lometer oostelijk van Arnhem.
In de loop van zaterdag 3 april
wordt de thuisreis weer aanvaard
en zit het jeugdkamp 1976 er weer
op.
Vanaf deze plaats wensen wij de
jongelui en hun begeleiders een
plezierige en ontspannen week toe.

EKSAMEN

Een jaarlijks terugkerend verschijn-
sel is de eksamenvrees.
Met grote vreze vrezen: C. Alders

B. Doornbos
J. Korpel
A. v.d. Spel

voor het eksamen Metaalbewerken in
de Scheepsbouw (afschrijven) op
12,13 en 14 april a.s.

Niet zonder vrees zijn: P. Broer
M. v. Keuier
J.v.Kuyeren
W. Schaap

voor het eksamen Uigebreid Afschrij-
ven op dezelfde data.
Op dit moment kunnen we niet anders
zeggen dan, doe er nog wat aan tot
die datum en voor op het eksamen:
SuksesI Wij zullen voor je duimen!

WIJZIGINGEN TELEFOONGIDS

Tst.

279 Beket, G.G.
264 Beurden, M. van
337/389 Higler, F.A.M.
188 Thiele, L.
197 Veen, P. van
163/227 Velden, mevr.R.G
186/135 Vrijaldenhoven,

mevr. S. van
339 Werk, ir. K.J.C.

v.d.

de

Af d.

AD
AD
FT/OW
CMD
MFM
MF/SB

Cl
OG

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven, betoond bij het
overlijden van mijn man en mijn
vader J. Juyn betuigen wij u onze
oprechte dank.

J.A. Juyn-Wissenburg
J.P.C. Juyn

WEG

Deze week verdween,na de officiële
overdracht, de Pétrel uit het di-
rekte gezichtsveld. Het schip ligt
nu in de 2e Merwedehaven.
Zo hier en daar wordt nog wat ge-
sleuteld. Straks zal het schip
zee kiezen om voor de Afrikaanse
kust zijn werkplek op te zoeken.
Het zal nog slechts enkele dagen
duren, totdat de plaats aan de
afbouwkade door de CO 949 zal zijn
ingenomen.

KANTOORARTIKELEN

Velen schijnen niet op de hoogte te
zijn van de bestaande regeling in-
zake het verstrekken van kantoor^
artikelen. P̂
Daarom maken wij u er nog even op
attent dat de Postdienst alleen
kantoorartikelen mag uitreiken:

- Op maandag en donderdag van
10 - 12 uur;

- tegen inlevering van een door
een afdelingshoofd of diens
plaatsvervanger geparafeerde bon.

DANKBETUIGING

Mede namens mijn vrouw dank ik de
direktie voor bloemstukken, tijdens
mijn verblijf in ziekenhuis en
thuiskomst uit het ziekenhuis.
Ook dank aan chefs en collega's
van CBB voor de belangstelling
in het ziekenhuis en voor de
prachtige fruitmand bij mijn
thuiskomst.

H. Sanstra en echtgenote
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MEDEDELING X

Op verzoek van de Raad van Bestuur
delen wij U het volgende mede:

Wij vernamen, dat de door ons ge-
vraagde overheidsgarantie aan onze
bankiers voor de financiering van
Ap afbouw van het boorschip
^ftaubo II (CO 950) zal worden ver-
leend. De Direktie

MEDEDELING I I

Vandaag, vrijdag 2 april, is er een
vergadering van de ondernemingsraad
gehouden.

De agenda luidde als volgt:

1. Opening

2. Notulen vergadering dd. 12-02-'76

3. Mededelingen direktie

4. Orderportefeuille

A Staubo

6. Onderaannemers

7. Veiligheid

8. Overwerkregeling

9. Vergaderschema

10. Rondvraag

11. Sluiting

De Kleine Kommissie

DANKBETUIGING

Mede namens mijn echtgenote, zeg ik
allen dank die mij bij mijn pensio-
nering bedacht hebben met goede
wensen, bloemen en cadeau's.

De heer C.G. Noordhoek

2 APRIL 1976

WAARNEMING

In verband met afwezigheid van
dokter H.L. Tan in de periode van
5 april tot en met 23 april 1976,
zal hij waargenomen worden door
dokter Geerdes.
Dokter Geerdes zal in deze periode
spreekuur houden van 14.30 tot
15.30 uur.
Waarvan akte!

J U B I L E U M

Op 2 april, vandaag dus, viert de
bridge-vereniging "Gusto" haar
6e lustrum oftewel haar 30-jarig
bestaan.
De vereniging heeft "gezelligheid"
in haar vaandel staan en dat het
gezellig is zullen alle (+_ 32)
leden kunnen beamen. Ook bij de
bridge-bond afd. Rotterdam is dit
bekend.
Wij willen graag vanaf deze plaats
bestuur en leden van harte geluk-
wensen met hun jubileum.
Bridgers onder u worden van harte
uitgenodigd lid te worden van
bridgevereniging Gusto. Donderdag-
avonds komt men in de Dukdalf bij-
een om te bridgen. Wordt lid!

ONDERZOEK

Alle 40 ers hebben inmiddels een
schrijven ontvangen van onze be-
drijfsarts, de heer H.L. Tan.
Hierin worden zij uitgenodigd deel
te nemen aan het onderzoek op hart-
en vaatziekten dat in oktober en
november van dit jaar zal worden
gehouden.
In bovengenoemd schrijven staat
duidelijk omschreven het 'waarom'
van dit onderzoek. Mogen wij u nog
eens verzoeken om uw antwoord-

Redaktie Afa Pe'S zaken Scnted
Tel 010-26 04 20 toestel 137/138
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strookje - duidelijk ingevuld - bij
de Personeelsdienst (Mevr. E. van
Biesen) op uiterlijk 15 april a.s. in
te leveren.
Ook wanneer u niet wenst deel te ne-
men ontvangen wij graag het strookje
onder vermelding: "Geen deelname".

LASTECHNIEK

In het komende schooljaar wordt aan
de R.K. Middelbaar Technische School
"Anton Rosdorff" te Den Haag een
cursus Elektrische Lastechniek ge-
geven. Tot deze cursus kunnen worden
toegelaten zij die een diploma M.T.S.
bezitten.
Doel van de cursus is het opleiden
van technici die leiding kunnen ge-
ven bij de voorbereiding en uitvoe-
ring van lastechnische werken.
Geïnteresseerden kunnen inzicht krij-
gen in het leerprogramma en zich op-
geven bij de heer W. Vossen.

V A K A N T I E

Vandaag schrijven we 2 april 1976.
Gisteren had u uw aanvraagformulier
voor de vakantie 1976 ingeleverd
moeten hebben bij de Personeels-
dienst .
Wanneer u al lezende tot de conclu-
sie komt dat u dat inderdaad nog
had moeten doen, levert u uw verzoek
dan a.s. maandagochtend nog even in.
Latere inzendingen leveren straks
alleen maar teleurstellingen op.

VAKATURE

Tegen het einde van het volgende
jaar, zal de huidige voorman van de
houtscheepmakers ons vanwege pensio-
nering gaan verlaten. Wij willen nu
reeds in contact komen met personen
die na een gedegen inwerkperiode
in staat zijn t.z.t. de leiding
van het houtscheepmaken op zich te
nemen.
Kandidaten moeten vanzelfsprekend
het vak terdege kennen en over
leidinggevende capaciteiten beschik-
ken .
Geïnteresseerden wordt verzocht zich
binnen 2 weken schriftelijk te mel-
den bij de heer Roelfsema van P.Z.,
kamer 111.

BEDRIJFSSCHOOL

De tijd is weer aangebroken om
ook in het Gusto Nieuws aandacht
te besteden aan de aanmelding van
nieuwe leerlingen voor onze be-
drijf sschool .
Elf jongelui hebben zich als kan-
didaat reeds aangemeld. Als kandi-
daat kunnen zich aandienen, die
jongelui die in het bezit zijn of
in de komende maanden in het bezit
komen van een L.T.S.-diploma
Metaalbewerken.
De cursus begint rond half augustus.
Wanneer u in uw familie- of kennis-
enkring jongelui kent die straks
hun L.T.S.-diploma hopen te behalen,
brengt u ze dan in kontakt met
de heer W. Vossen.
Gusto wil dit jaar beduidend meer
jongelui op haar bedrijfsschool
plaatsen, want straks hebben w
vaklieden nodig.
Denkt u maar eens aan de grote
aantallen medewerkers, die met
pensioen gaan of via de W.A.O.
afvloeien.
Helpt u mee?

STOP

In verband met de komende Bemetel
examens kunnen vanaf maandag tot
en met half mei in de leerschool
géén opdrachten voor privédoel-
einden (hout/metaal/pijp) meer
worden aangenomen.
Na die datum bent u weer welkom.

DANKBETUIGINGEN

Hartelijk dank aan mijn collega's
voor de mooie fruitschaal, die ik
tijdens mijn ziekte van hen mocht
ontvangen.

R.A. Jelijt

Hierbij dank ik, ook namens mijn
vrouw, de direktie en collega's
voor de envelop met inhoud
en voor de mooie bloemstukjes,
die we bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

Fam. J. Hop
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OPDRACHT

IHC Holland ontving opdracht voor
een standaard vierpalig hefeiland
voor boor- en heiwerk in verband
met steigerbouw.

De opdracht is gegeven door
Philipp Holzmann A.G. te Frankfurt
Itesamen met Stevin Construction,
Beverwijk.

De opdracht zal worden uitgevoerd
door IHC Gusto Staalbouw. De aan-
maak van de vijzels en de mechani-
sche bewerking van de hefinrichting
zal worden uitgevoerd door IHC Gus-
to, zoals gebruikelijk voor deze
standaard eilanden. Het kantoor té
Schiedam draagt tevens zorg voor
het plaatsen van bestellingen en
het uitvoeren van het nodige reken-
en tekenwerk.

Afmetingen: 19,6 m. breed, 23,9 m.
lang, 3 m. hol; de palen hebben
ieder een lengte van 38 meter;
de laadcapaciteit is 400 ton.

Wederom een blijk van vertrouwen
van de internationale aannemerij
in de kwaliteit van ons produkt
en in ons vermogen om snel en
punctueel te kunnen leveren.

MEDEDELING X

Hierdoor delen wij u mede, dat in
de vakature die ontstaat door het
vertrek van de heer I. Engelsma
per l juli 1976 is voorzien door
de benoeming van de heer G. West-
dijk tot Hoofd Technische Dienst.

De heer A. de Haan zal voorlopig
de leiding over de Kwaliteits-
dienst op zich nemen.

De heer G. Westdijk zal als advi-
seur van de Kwaliteitsdienst blij-
ven optreden.

9 APRIL 1976

MEDEDELING

In de vakature ontstaan door het
vertrek van de heer ir. J. van de
Winkel is voorzien door de benoe-
ming van de heer ir. F. W. Radema
tot Hoofd van de afdeling Organi-
satie en Systeemontwikkeling.

De heer Radema zal op l mei a. s.
bij ons bedrijf in dienst treden.

Graag wensen wij vanaf deze plaats
alle betrokkenen sukses in hun
nieuwe funktie.

UITVERKOOP

Voor belangstellende Gusto-mede-
werkers is er maandag een show van
zogeheten incourant meubilair
(tafels, stoelen en incomplete te-
kenmachines) . Alles moet weg!
U neemt kontakt op met de heer
Leijmbach en met een bestelbon voor
privémateriaal wordt u eigenaar van
een tafel of wat dies meer zij.
Bonnen zijn verkrijgbaar bij de
afdeling Personeelsbeheer. Uit-
drukkelijk wordt gesteld dat u zelf
voor transport moet zorgen.
Maandagavond moet alles weg zijn!

CIRCULATIE TIJDSCHRIFTEN

De circulatie van tijdschriften
laat nog steeds veel te wensen over,
Er zijn lezers die een tijdschrift
twee of drie jaar vasthouden!
Behoort u tot deze categorie, dan
kunnen wij u slechts adviseren u
als lezer te laten schrappen of een
cursus snellezen te gaan volgen.
Wij doen nogmaals een beroep op
alle lezers om mee te werken aan
een snelle roulatie door een tijd-
schrift niet langer vast te houden
dan nodig is.

Redaktie Aid Pers zaken. Schiedam
Tel 010-260420. toestel 137/138
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MEDEDELING TTT

Door het vertrek van de heer
I. Krijgsman naar de Interne
Accountantsdienst van IHC Holland,
is de heer J.M..Westerholt benoemd
tot sektiechef salarisadministratie
en grootboekcontrole.

Wij wensen de heer Westerholt veel
sukses toe en spreken de wens uit,
dat evenals nu de salarisstroken
weinig aanleiding tot klachten zullen
geven.

VAKANTIE 1976

De inzendingstermijn voor het indie-
nen van uw vakantieaanvraag is ver-
streken.
Woensdag jl. werden de lijsten opge-
stuurd naar de afdelingshoofden.
Eendezer dagen zullen al degenen, die
hun formulier hebben ingeleverd dit
via hun baas ontvangen; al of niet
goedgekeurd.
Wanneer straks de tijd is aangebroken,
dat u echt met vakantie gaat dient
iedereen nog wel een passeerbon
uit te laten schrijven door zijn
baas/chef l ! l

Diegenen, die tot op heden nog niets
hebben ingeleverd, lopen straks wel
de kans dat zij hun vakantieplannen
zullen moeten aanpassen.
Zij dienen hun vakantieaanvraag in te
leveren bij hun afdelingshoofd en
niet meer bij de afdeling Personeels-
beheer .

VERDWENEN

Op, tot nu toe, volkomen raadselach-
tige wijze verdween vrijdag 2 april
jl. de helderrode motorfiets van
de heer van Neck.
Deze 125 cc Zündapp, kenteken
XE 57 - 39, onderscheidt zich van een
bromfiets door een buizenframe en
een grote luchtgekoelde cilinder.
Iedereen, die aanwijzigingen kan ge-
ven, wordt verzocht zich in verbinding
te stellen met de gedupeerde heer
A.M. van Neck, (Toestel 397).

DANKBETUIGING
Langs deze weg dank ik de direktie
en kollega's voor de bloemen die ik
mocht ontvangen, tijdens mijn ver-
blijf in, en thuiskomst uit het
ziekenhuis.

PENSIOENREGELING 1976

Voor onze medewerkers, die deel-
nemer zijn in de pensioenregeling
van het Bedrijfspensioenfonds
voor de Metaalindustrie, ontvingen
wij de uitgave - in leesbaar
nederlands - van de pensioenrege-
ling per l januari 1976.

Vanaf maandag a.s. kan ieder in
het bezit komen van een exemplaar.
Op de vertrouwde plaatsen, waar
u normaal het Gusto Nieuws vindt,
treft u maandagavond deze brochure
aan.

Iedereen, die maandag door ziekte
geveld afwezig is, krijgt een
exemplaar thuisgestuurd.

MERCO B.V.

Sinds geruime tijd worden naast
pasjes van de firma F.J. Buysen
ook pasjes voor Merco b.v. te
Delft verspreid.
Op de eerste pagina van dit pasje
dient een codenummer te worden
ingevuld en wel:
Sch 010-/-50l2-lPa.

DANKBETUIGINGEN

Hiermede bedankt Het Bestuur en
leden van Bridge Club Gusto de
Direktie en de P.V. voor de be-
langstelling en de attenties, die
zij bij haar 30-jarig bestaan A
heeft ontvangen.

Het Bestuur

Mede namens mijn kinderen, mijn
schoonvader en verdere familie,
wil ik de direktie, chefs, kolle-
ga's en medewerkers hartelijk dan-
ken voor het medeleven betoond na
het plotseling overlijden van mijn
echtgenoot en tevens voor de bloe-
men, die we hebben mogen ontvangen.
Vooral de overweldigende belang-
stelling bij de begrafenis was voor
ons een grote steun.

A.J. v.d. Berg-v.d. Werff

j. Bakker
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ORGANISATIE ONTWERPGROEP (O.G.)

In onderstaand artikel een uiteenzetting van de organisatie van de
nieuw opgerichte Ontwerpgroep. Deze groep is ontstaan door samensmelting
van de vanouds bekende Project Engineering (P.E.), Tekenkamer Ontwerp
Elektro (T.O.E.) en de ontwerpafdeling van Tekenkamer.

ORGANISATIE ONTWERPGROEP (OG)

De ontwerpgroep is onderverdeeld in een viertal functionele groepen en
heeft daarnaast gezien de sterk projekt gerichte werkwijze, aparte tech-
nische projektleiders voor de grote orders of aanbiedingen (technisch
offerte werk).

Deze technische projektleiders zijn:

voor schepen/eilanden etc.: hr. v.d. Lugt (offerte fase)
hr. Groeneveld (order fase)

| voor kranen en lieren : hr. de Bruin (offerte fase)
hr. Schoonmade (order fase)

De volgende vier functionele groepen staan ter hunner beschikking.

OGE = Elektrogroep, onder leiding van hr. Sival voor alle voorkomende
elektrische zaken, d.w.z. in offerte- of order fase de kontakt-
persoon met de elektrische onderleveranciers en de technische
vraagbaak voor alle andere afdelingen van Gusto.
De groep bestaat verder uit de heren Kuiper, v.d. Bosch, Altena en
Maan en werkt voornamelijk projekt gericht.

OGR = Rekengroep, onder leiding van hr. de Werk, verzorgt al het scheeps-
bouwkundig rekenwerk en "genormaliseerde" sterkteberekeningen.
Deze laatsten in overleg met de sterktespecialist.
De groep werkt eveneens voornamelijk projekt gericht en bestaat uit
de heren Homan, Penning, Ooms, Boudesteijn, Verdonck, Leefmans,
Verhart. Gemiddeld 3 man werken hierbij aan offertewerk.

)̂GB = Bestekkengroep, onder leiding van hr. de Snoo. Deze groep is verant-
P woordelijk voor de uitwerking van een offerte ontwerp, het leveren

van de begrotings gegevens aan de afdeling PC en het vastleggen van
het ontwerp in een offerte bestek.
De groep bestaat voorts uit de heren Stolk (scheepsbouw), van Rijns-
bergen (machinebouw) en Wagemaker, Thiele, v.d. Stoel, Meerman (te-
kengroep).

OGS = Specialisten. Binnen de ontwerpgroep zijn er een drietal specialis-
ten voor het uitwerken of het geven van adviezen voor hun specialis-
me. Zij kunnen ook als ontwerpleider fungeren, indien het ontwerp
voor het grootste deel hun specialisme dekt.
De specialisten zijn:

hr. Mommaas : sterkte- en computerzaken.
hr. Willems : regeltechniek (D.P./A.W.C. etc.), geluid.
hr. Doorenbosch: hef- en hijssystèmen.

Voorts wordt er een aantal voornamelijk administratieve taken verricht
door hr. Steevensz, zoals bewaking kleine orders, documentatie van de
afdeling OG zowel als TK, administratie van projekten voor de technische
projektleiders.
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IN M E M O R I A M

Maandag jl. overleed in het verpleegtehuis "Antonius-Binnen-
weg" te Rotterdam op 59-jarige leeftijd onze medewerker

FRANCISCO ALCANTARA NAVARETTE

De heer Alcantara trad in 1968 in dienst van onze onderneming;
de laatste jaren werkte hij in het magazijn "Van Duuren".

Wij verliezen in hem een beminnelijk mens, een kollega die
door zijn vriendelijke en bescheiden aard nimmer op de voor-
grond wilde treden, maar steeds loyaal stond tegenover zijn
werk.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte in deze voor
hen zo moeilijke tijd.

GEZINSHULP

Het gebeurt meermalen dat me-
dewerkers zich gedwongen zien
thuis te blijven, omdat zij
vanwege ziekte van hun echt-
genote de zorg voor hun kin-
deren op zich moeten nemen.

Afhankelijk van het desbe-
treffende geval helpt Gusto
soms een handje door een deel
van de verzuimde tijd als be-
taald verlof te beschouwen.

We willen er daarbij echter
wel van uit gaan, dat de man
in kwestie zelf eerst alles
heeft gedaan om de te ver-
zuimen tijd zo kort mogelijk
te houden.

Dit houdt ook in, dat hij lid
moet zijn van een kruisvereni-
ging, ten behoeve van gezins-
hulp.

En dan is het verbazingwekkend
te ervaren, hoe weinig gezinnen
bij een kruisvereniging zijn
aangesloten!

Ons dringend advies aan degenen
die niet zijn aangesloten: laat
u alsnog inschrijvenl

S A L A R I S B E T A L I N G
In verband met het feit, dat in
de vijfde periode 1976 Koningin-
nedag valt en i.v.m. de drukke
werkzaamheden op het computer-
centrum zal de betaling van het
salaris over die periode één
dag later geschieden; u zult
nu i.p.v. op 5 mei op 6 mei a.s.
uw salaris ontvangen.

Wij hopen dat u begrip zult
hebben voor deze situatie.

Reöaktie: Afd Pers zaken. Schiedam
Tel 010-2604 20. toestel 137/138



ALCOHOL BIJ SNELVERKEER ?
. Onder ons zijn de bewonderens-
waardige principiëlen, die abso-
luut geen alcohol gebruiken als
zij nog moeten rijden.

Echter zijn er ook de lieden van
wie het vlees wat zwakker is,
voor wie het moeilijk is om
alles te laten staan en die vin-
den dat een kleintje geen kwaad
kan, zelfs vermoeden dat twee
kleintjes geen kwaad kunnen; ja,
zouden drie nu zo ?
En daar sta je dan, in zekere
zin tussen hoop en vrees.

Je hebt ergens een houvast nodig,
zoals wel vaker voorkomt bij hen
die het glaasje hanteren!.

Dit houvast biedt u onder-
staande tabel van alcoholpro-
millages, die echter alleen
maar als zeer globaal mag wor-
den gezien omdat er een groot
aantal faktoren is dat mede be-
slissend is voor het alcohol-
gehalte van het bloed, zoals het
gewicht van de betreffende per-
soon, of hij gegeten heeft,
lichamelijke gesteldheid, enz.

U weet dat als u aan het rijver-
keer deelneemt terwijl uw bloed
meer dan 0,5 promille alcohol
bevat, u zich in feite schuldig
maakt aan een misdrijf.

Bedenk voorts dat "niets", als
het om alcohol gaat, een beter
houvast biedt dan welke tabel
ook!

DRANK

benaming

jenever 38%

whisky 43%

brandewijn 35%

cognac 35%

likeuren 35-38%

sherry 14-16,5%

vermouth plm. 12%

wijn 8-10%

champagne 10-12%

bier 3,5-4,5%

HOEVEELHEID

4 cl (1 glas)

4 cl (1 glas

4 cl (1 glas)

4 cl (1 glas)

4 cl (1 glas)

0,1 Itr (2 glazen) .

0,1 Itr (2 glazen)

0,5 Itr (3 glazen)

0,2 Itr (3 glazen)

0,5 Itr (2 glazen)

PROMILLAGE NA:

2 uur

0,20

0,30

0,20

0,20

0,20

0,30

0,20

0,60

0,25

0,25

1 uur

0,35

0,45

0,35

0,35

0,35

0,45

0,35

.0,80

0,45

0-,40

2 uur

0,25

0,35

0,25

0,25

0,25

0,35

0,25

0,70

0,40

0,30

3 uur

0,10

0,20

0,10

0,10

0,10

0,20

0,10

0,60

0,35

0,20

4 uur

-

0,10

sporen van
alcohol
sporen van
alcohol

0,10

sporen van^
alcohol
0,50

0,20

0,10

Deze tabel hebben wij ontleend aan de zakagenda 1976, uitgegeven door
V.d. Bergh & Jurgens B.V.

RIJWIELSTALLING
Met ingang van dinsdag 20 april
a.s. zal dat gedeelte van de
rijwielstalling dat het dichtst
gelegen is tegen liet werfkom-
plex gesloten worden.

Vanaf dat moment zal begonnen
worden met de sloop van dat ge-
deelte van de rijwielstalling.
Tevens zal hierna het startsein
gegeven worden voor de bouw van
het nieuwe kompressorgebouw;
een en ander in het kader van
het werfplan.



VERSLAG KAMPWEEK

Maandag 29-3
Maandagochtend was het zover: om
7.00 uur vertrokken wij van het
postkantoor schiedam met de Gusto-
jongeren naar Duitsland voor het
jaarlijkse kamp. Toen wij vertrok-
ken was de sfeer uitmuntend. Om
10 uur hadden wij een koffiestop
op de autobahn en dat smaakte wel
na zo'n rit. Om omtreeks l uur
arriveerden wij in Haus Neuland
in Sennestadt. Daarna werd er ge-
geten en de kamers werden inge-
deeld. In de middag was er tijd
om de bosrijke omgeving te ver-
kennen. Na het diner werd er wat
T.V. gekeken en gekaart.
Om omtreeks 9 uur 's-avonds zijn
ij gestart met een avondspel,

waarbij veel werd gelachen en ge-
knokt wie de winnaar zou zijn.
Om 11 uur keerden wij terug naar
Neuland waar de kamers werden op-
gezocht om te gaan slapen; de Ie
dag was geslaagd, doch vermoeiend.

Dinsdag 30-3
Om 8 uur was het opstaan geblazen
want het zou weer een dag van
bruisende aktiviteiten worden.
Na het ontbijt en kamers opruimen
was het sporten geblazen: een
Zeskamp, dat de gehele ochtend
duurde. Na de lunch was het ver-
trek voor een exkursie naar Detmold,
waar wij monumenten hebben geke-
ken en een wandeling hebben ge-

kt door het prachtige heuvel-
landschap. De tijd ging snel; we
gingen terug voor het diner, wat
bijzonder goed smaakte. Na het
diner werd de zaal in orde gemaakt
voor een film: een spannende wes-
tern. Na de film werd nog wat ge-
praat, gekaart en T.V. gekeken.
Om ongeveer 11 uur ging ieder
naar zijn kamer waar we konden
genieten van een welverdiende
nachtrust.

Woensdag 31-3
Na het opstaan werd het ontbijt
genuttigd en werden de kamers op
orde gebracht. Deze dag stond in
het teken van de exkursie naar de

"Miele"fabriek in Gtersloh;
wij weten nu hoe een wasauto-
maat gemaakt wordt. Daarna
speelden wij een voetbalwed-
strijd tegen de leerschool van
"Miele", eindigend in een 1-1
gelijk spel. Na het diner kon
men kijken naar het Europacup-
voetbal op de Duitse T.V. Na
het kijkspel was iedereen zo
moe en slaperig van deze drukke
dag, dat iedereen binnen zeer
korte tijd sliep.

Donderdag l-1*
Na een geslaagde l april-grap
werd ontbeten en de kamers op-
geruimd. Om 10 uur stapten wij
de bus in voor de exkursie naar
het historische plaatsje
"Lömens Haben". Na dit bezoek
keerden wij terug naar Neuland
om de lunch te gebruiken.
's-Middags werd er een bezoek
gebracht aan de stad "Hameln",
waar de rattenvanger heeft ge-
woond. De dag ging veel te snel
en om 5 uur moesten wij alweer
terug voor het diner. Om 8 uur
was het tijd voor de "Bingo",
waar leuke prijzen bij te winnen
waren. Na de bingo was het warm
aankleden en gereedmaken voor
de "Dropping". Met deze dropping
hebben wij enorm veel plezier
gehad. Moe en voldaan is men
daarna gaan slapen.

Vrijdag 2-U
Op deze ochtend konden we uit-
slapen i.v.m. de dropping. Rond
de klok van 12 uur was iedereen
op om de lunch te gebruiken. Daar-
na stapten wij in de bus voor een
voetbalwedstrijd tegen het elftal
van Sennestadt; wij wonnen met
5-0. Hierna had men gelegenheid
om soeveniers te kopen. Tegen
5 uur keerden wij terug naar Neu-
land. Na het diner gingen de jon-
geren zich voorbereiden op de
slotavond. Als deelnemer mag ik
zeggen dat ik erg genoten heb
van deze avond, en bedtijd kwam
weer veel te vroeg.



Zaterdag 3-U
Na het opstaan werd er snel op-
geruimd en koffers gepakt want
het was tijd om te vertrekken
naar Schiedam. Na afscheid geno-
men te hebben van het personeel
van Haus Neuland draaide de bus
richting Autobahn. Onderweg werd
nog koffie gedronken; veel te
snel naderden we de grens. In
Arnhem hebben we nog genoten
van een afscheidslunch. Daarna
zetten wij koers naar Schiedam,
waar wij rond de klok van 5 uur
arriveerden. Dit kamp ging veel
te snel voorbij en ik kijk met
genoegen terug naar dit gewel-
dige Gusto- kamp

Een deelnemer

DEKLARATIES

Het blijkt nodig om ten aanzien
van de deklaraties van zakelijk
gereden kilometers enkele opmer-
kingen te maken voor een juiste
administratieve gang van zaken.

De vergoeding per zakelijk gere-
den kilometer bedraagt ƒ 0,35
(inklusief B.T.W.). Het B.T.W.-
tarief is 10,5%. Wanneer u 100
km'ers heeft gereden ontvangt
u hiervoor ƒ 35,--.

Op de kwitantie moet u dit be-
drag als volgt splitsen:
Bedrag exkl. B.T.W. ƒ 31,32
B.T.W. (10,5%) ƒ 3,68

Totaal inkl. B.T.W. ƒ 35,—
Gaarne uw medewerking in dezen.

DANK

Aan allen die mijn afscheid cp
l april jl. tot een onvergete-
lijk uur van vreugde en plezier
hebben gemaakt wil ik hiermede
mijn hartelijke dank betuigen,
ook namens mijn zus en schoon-
zus

Gerrit van Hateren

Onze welgemeende dank aan Direk-
tie, afd. Elektro, kollega's en
het bijzonder fonds voor het mede-
leven, de prachtige bloemstukken
de fruitmanden en bezoeken, tij-
dens mijn verblijf en thuiskomst
uit het ziekenhuis. Dit alles
heeft ons erg veel goed gedaan.

J. Stokhof
J.G. Stokhof-Kok

KORT VERSLAG LL OR-VERGADERING

De heer van Gunsteren opent de
vergadering en heet alle aanwe-
zigen hartelijk welkom.

De notulen worden, behoudens en-
kele redaktionele wijzigingen,
goedgekeurd.

Uit de mededelingen van de Direk-
tie komt het voornemen te komen
tot kostenbesparing op het bedrijf,

Aan de orderportefeuille is toe-
gevoegd een werkeiland voor
Stevin, hetwelk gemaakt wordt
bij Gusto Staalbouw en het machi-
nale gedeelte bij Gusto Schiedam,

De onderhandelingen met Staubo
worden door de voorzitter nader
toegelicht.

De aanwezige onderaannemers w
den nauwkeurig onder de loupe
genomen en maatregelen worden
door de Direktie overwogen.

De Veiligheidskommissie zal zich
buiten over de juiste samenwer-
king met de Veiligheidsinspekteur
om te komen tot een optimale werk
wij ze.

De bestaande overwerkregeling
wordt besproken en een kommissie
ingesteld om een regeling te ont-
werpen voor eventueel overwerk
in de toekomst.

Het vergaderschema voor 1976
wordt opgesteld, aangepast aan
de C.0.R.-vergadering. —

Een voorstel reiskostenregelin^
wordt besproken. De amendementen
uit de OR zullen in het voorstel
worden verwerkt, dat vervolgens
zal worden voorgelegd aan de Vas-
te Kommissie.

In de rondvraag komt een vraag
over het Sociaal Verslag.

Niets meer aan de orde zijnde sluit
de voorzitter de vergadering en
dankt de aanwezigen voor hun aan-
wezigheid

TE KOOP

Een Ami 8, bouwjaar 1970
Km-stand 83.000
Te bevragen bij Personeels-
zaken (toestel 354).



IHC Gusto Nieuws WEKELIJKSE INFORMATIE
VOOR DE MEDEWERKERS
VAN IHC GUSTO B.V.

nummer 16

VERTROKKEN
Onvoorziene omstandigheden voor-
behouden zal de Petrei deze week
het zeegat zijn uitgevaren.

Sinds de oplevering heeft het
schip in de tweede Merwede-haven
gelegen om onder andere voorraden
in te slaan en hier en daar een
kleinigheid te verhelpen. Wannéér
de proefboringen in de Golf van
^Biskaje met sukses zijn verlopen
zal het schip aan haar kontraktu-
ele verplichtingen voor de kust
van Afrika beginnen.

Wij hopen met dit schip een goed
stuk gereedschap aan de inter-
nationale olie-industrie gege-
ven te hebben, wat met sukses
gebruikt za\n tot tevre-
denheid van de opdrachtgever.

BEDRIJFSSCHOOL

Van begin tot half mei zullen
wij een aantal voorlichtings-
avonden organiseren voor as-
pirant leerlingen voor onze
kbedrijfsschool.

Op deze avond worden zowel de
jongelui als hun ouders geïn-
formeerd over de opleiding tot
metaalbewerker in de scheeps-
bouw. Het is voor de ouders
belangrijk te weten waar hun
zoon terechtkomt: Hoe is de
aanpak, wie hebben de dagelijkse
begeleiding van de jongelui in
handen, enz. enz...

Voor alle duidelijkheid nog
even dit: Als toelatingseis
geldt, dat de aspirant-leerling
in het bezit is van het diplo-
ma L.T.S. of in de komende
maanden in het bezit komt van
dit diploma.

23 april 1976

ONDERZOEK 4O + ERS
De oproep aan de UO+ers voor deel-
name aan het periodiek onderzoek
op hart- en vaatziekten heeft
bij velen gehoor gevonden.

Toch zijn er nog zo'n 125 perso-
nen onder ons die niets van zich
hebben laten horen. Zijn zij be-
vreesd voor het prikje dat hun in
het vooruitzicht is gesteld?
Of lijkt hun een dergelijk onder-
zoek overbodig?
Of denken zij liever überhaupt
niet aan dit soort zaken?
Of zijn zij hun aanmeldingsfor-
mulier kwijt?
Of zijn zij alleen maar vergeten
zich op te geven en weten zij ,
dat de aanmeldingstermijn is
verstreken?

De bevreesden kunnen wij niet van
hun angst afhelpen.

Bij hen, die het onderzoek over-
bodig vinden, zal de wens de
vader van de gedachte zijn! .

Degenen, die er liever niet aan
denken, plegen struisvogelpolitiek

Voor hen die het formulier kwijt
zijn geraakt hebben wij een nieuw
exemplaar in voorraad (bij mevr.
van Biesen, tst. 354).

En voor de vergeetachtigen alsook
voor de eerdergenoemde kategorieën
is de aanmeldingstermijn verlengd
tot en met^maandag 26 april a. s. I

Maak er alsnog gebruik
van!

r
Redaktie Afd Pers zaken Schiedan
Tel. 010-26 0*20. toestel 137/138



PAASVOETBALTOERNOOI

-Op 14 april jl. - de enige dag
van de vorige week met slecht
weer! - werd zoals wij al eerder
aankondigden het Paasvoetbal-
toernooi gespeeld.

Door Gusto' werd met twee elftal-
len deelgenomen. Onder afkoeling
van de soms tropische regenbuien
wist het eerste elftal niet ver-
der te komen dan de laatste
plaats in haar poule.

Het wakkere tweede elftal eindig-
de op de eerste plaats. Onze
jongens wisten zelfs het eerste
elftal van onze nabuur Wilton
met 2-1 terug te wijzen: Alle
achtin.g voor dit resultaat!

Op Koninginnedag - 30 april a.s.
- dient het tweede elftal deel
te nemen aan de kampioenswed-
strijden. Hiervoor wensen wij ze
alle sukses toe.

J U B I L E A

Dinsdagmiddag jl. vond de offi-
ciële jubileumviering plaats
voor een aantal jubilarissen.

Gehuldigd werden de heren
G. v.d. Berg en W. Aandewiel
vanwege hun 40-jarig dienstver-
band en de heren B.A.M. Melchers,
J. Meesters en A. Struik van-
wege hun 25-jarig dienstver-
band.

Lovende woorden werden uitge-
sproken door onze algemeen direk-
teur de heer L. A. van Gunsteren
en de sekretaris van de Maat-
schappij voor Nijverheid en Han-
del, de heer M. Dirkzwager.

Deze feestelijke bijeenkomst
werd besloten met een gezellige
babbel met direktie, afdelings-
hoofden en personeelsdienst onder
het genot van een heerlijk glaasje

Een geslaagd feest, waar onze
jubilarissen nog lang met ple-
zier aan terug zullen denken.

TE KOOP

Te koop aangeboden:
Skai bankstel + salontafel,
eethoek en salonkast. Telefoon
010 - 709880 (na 18.00 uur)

Te koop:
Puch, in zeer goede staat.
Kleur zwart, metallic paarse tank.
Pas gespoten, vaste prijs ƒ 275, —.
Inlichtingen personeelszaken

(toestel 354)

Te koop:
Imperial voor Renault 12 of 16.
Te bevragen bij PZ (tst 354).

Te koop:
Datsun 1200 de Luxe, vierdeurs,
bouwjaar november 1972, kleur d
kergroen. Km-stand 113.000 km.
Inklusief accessoires, waaronder
radio, tunnelbak, etc. De auto ver-
keert in uitstekende staat en is
van eerste eigenaar, Inl. vrijdag
23/4 na 18.00 uur 070 - 871421;
vanaf maandag 26/4 Afd.PZ (tst 354),

DANK
Langs deze weg wil ik het bedrijf
hartelijk dankzeggen voor het
bloemstukje dat ik ter gelegenheid
van de Pasen mocht ontvangen. Te
bemerken dat op deze wijze aan je
wordt gedacht doet je als zieke
bijzonder goed.

C.N. Gijsbers-v.Wijk

In verband met de viering van Koninginnedag 30 april, waarop niet gewerkt
wordt, dus ook niet door de redaktie van uw lijfblad, zal dit orgaan
volgende week niet verschijnen.
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mededeling
Op 28 mei, de dag na Hemelvaart,
zullen velen van ons een vrije
dag willen hebben. U dient uw
wensen hiertoe 14 dagen tevoren
kenbaar gemaakt te hebben: dus
uiterlijk woensdag 12 mei moet
uw verzoek bij uw chef c.q. baas
^ingediend zijn.

ENZICO
Het blijkt nodig nog eens te
wijzen op de inhoud van de mede-
deling van de Raad van Bestuur
van 21 november 1975 met betrek-
king tot de kollektieve ziekte-
kostenverzekering.

Bij 3.a wordt vermeld:
"Voor medewerkers die op 13
december 1975 bij een van de
IHC-bedrijven in dienst zijn
en op die datum niet verplicht
verzekerd zijn, worden voor zo-
ver nodig gedurende 1976 de vol-
|gende regelingen getroffen:
ra") Kosten t.g.v. eventueel bij

de Enzico niet te verzekeren
risiko's welke op 31-12-1975
door de bestaande verzekerings-
polis wel waren gedekt, zullen
door de onderneming worden
vergoed."

Wanneer u van mening bent dat
u voor een vergoeding in aan-
merking komt kunt u zich aan-
melden bij de heer D. Lubeek
(toestel 147).

EVEN NOTEREN

De heren A. de Haan en A. van
der Vlies zijn met ingang van
22 april 1976 te bereiken on-
der toestel nr. 282.

7 mei 1976

Vakatures

De afdeling Projektkalkulatie
heeft twee vakatures en wenst
die op korte termijn vervuld te
zien door:

MEDEWERKER NORMKALKULATIE EN KEN-
GETALLEN
Beknopte taakinhoud:
Gegevens vanuit werf- en machine-
fabriekpraktijk met behulp van
tekeningen omzetten tot hanteer-
bare normen voor de offertekalku-
lators. Aan kengetallen werken
om taakstellende kalkulaties voor
het bedrijf doorzichtig te maken.
Meewerken aan nakalkulaties van
uitgevoerde orders én aan be-
drij f svoorkalkulaties van nieuwe
orders.
Funktievereisten:
L.T.S. (metaalvakken) of minimaal
M.A.V.O.-4 met aanvullende oplei-
ding in technische richting, goed
tekening kunnen lezen, bereid tot
verdere studie.
Leeftijd:
Niet ouder dan 25 jaar.

MEDEWERKERS OFFERTEVOORKALKULATIES
Beknopte taakinhoud:
Maken van kostprijskalkulaties van
alle voorkomende, vaak technisch
ingewikkelde drijvende objekten en
andere produkten in een staalver-
werkend bedrijf.
Funktievereisten:
Behoorlijke technische schooloplei-
ding van minimaal M.T.S.-nivo,
enige jaren ervaring in verge-
lijkbare funktie, eventueel werk-
voorbereiding. Werkbare kennis van
de Engelse taal.
Leeftijd:
Niet ouder dan 30 jaar.

Gelieve uw sollicitatie te richten
aan de heer W. Vossen (toestel 370)

Redaktie Afd Pers zaken. Schiedam
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138



zomeravondvoetbal
Ook dit jaar neemt Gusto weer
deel aan het zomeravondvoetbal,
Op 26 april jl. ging de kompe-
titie van start. De resultaten
waren als volgt:
Helios l - IHC Gusto l 3-2
IHC Gusto 2 - De Jong l 2-0
Simplex Boys- IHC Gusto 2 5-0

Op maandag 10 mei:
IHC Gusto l - B.B.O.

Terrein Schiedamse Boys, Sport-
park Harga, aanvang 18.45 uur.

Op donderdag 13 mei:
Kreuger - IHC Gusto 2

Terrein S.V.D.P.W., Sportpark
Harga, aanvang 18.45 uur.

Wij houden u op de hoogte,
supporters zijn van harte wel-
kom!

voorlichtingsavond
Op donderdag 13 en dinsdag 18
mei a.s. wordt een voorlichtings-
avond voor aspirantleerlingen
voor de bedrij fsschool met hun
ouders georganiseerd; de aan-
vang is 19.30 uur.

Jongelui die in het bezit zijn
van het L.T.S.-diploma metaalbe-
werken of binnenkort in het be-
zit hiervan komen, kunnen op
onze bedrij fsschool worden toe-
gelaten.

Wilt u deze voorlichtingsavond
met uw zoon bijwonen wilt u te-
voren dan even met de afdeling
Personeelszaken kontakt opnemen
(toestel 137 of 370).

Identiteitsbewijzen
Enkele jaren geleden is van ie-
dere Gustomedewerker een pasfo-
to gemaakt ten behoeve van een
uit te geven identiteitsbewijs.
Deze bewijzen zijn slechts uit-
gegeven aan hen, die voor het
bedrijf gedurende een bepaalde
periode elders hun werkzaamhe-
den verrichtten.

In het kader van de puntjes op
de i ten aanzien van de bewa-
king, orde en veiligheid past

het voornemen om van een ieder
die zich legaal op de werf be-
vindt te kunnen verlangen, dat
hij zich legitimeert; de Gusto-
medewerkers door middel van een
identiteitsbewijs, de Gusto Staal
bouwers en het personeel van on-
deraannemers door middel van een
werfpas en bezoekers door middel
van een toegangsbewijs.

De Gustomedewerkers voor wie in-
dertijd geen identiteitsbewijs
is vervaardigd worden dezer da-
gen door de chef van de Bewakings
dienst, de heer Waanders, uitge-
nodigd even voor de kamera te
komen poseren.

Het ligt in de bedoeling de iden-
titeitsbewijzen en voor de Gusto
Staalbouwers de werfpasjes op
maandag 17 mei a. s. uit te rei
Een definitief bericht hierover
zult u aantreffen in het Gusto-
nieuws van volgende week.

CLAIM VERFSCHADE OP PARKEERTER-
REIN "STRAATMAKERSWERF".

De schadebedragen van de 36 be-
schadigde auto's zijn door de
G.A.C, met de schade-expert van
de tegenpartij vastgesteld.

Alle betrokken autoeigenaars
zijn door de G.A.C, benaderd
en hebben hun akkoord op de
schade-vaststelling gegeven.
De Amro-bank zal de schade ver-
der afwikkelen.

G. a. c.
Wij hebben de heer C. Vermaat be-
reid gevonden bij de G.A.C, de
funktie van garagekommissaris te
willen waarnemen. Wij heten hem
van harte welkom, en wensen hem
veel succes toe.

van de CM D
In Magazijn 4 (pijpen) wordt vanaf
l april de administratie verzorgd
door de heer J. Roozen. In ver-
band met ziekte van de heer C.H.
van Duuren wordt diens funktie
als chef magazijn 4 waargenomen
door de heer A. C. J. Magielsen.



hoogspanning
In het kader van het werfplan
worden momentaal maatregelen ge-
nomen om de elektrische instal-
latie van werf Gusto om te
bouwen voor een voedingsspanning
van 10.000 Volt i.p.v. thans
5.000 Volt. Het G.T.B. Schiedam
zal deze omschakeling in het ko-
mend najaar doorvoeren en daar-
voor zal naast het geplande kom-
pressorgebouw aan de Maasdijk
een nieuw schakelstation worden
ingericht.

In totaal moeten er zes hoog-
spanningstransformatoren worden
vervangen; inmiddels zijn reeds
twee trafowisselingen achter de

£ rug. Dankzij een nauwkeurige
planning van het G.T.B, en Naval-
consult kon dit werk ongemerkt
geschieden, zonder dan de stroom-
leverantie aan het bedrijf onder-
broken werd. De T.D., afdeling
Elektro, voert dit werk overdag
uit, ook weer in samenwerking
met het G.T.B.

Met het vervangen van de hoog-
spanningsschakelaars in juli en
augustus zal het niet lukken om
dat werk overdag te doen. Daar-
over een volgende keer meer.

vakatures
Voor de afdeling Eindmontage

A worden gezocht:

2 ervaren kraandrijvers, in het
bezit van het kraandrijvers-
diploma of bereid de kursus
daarvoor te volgen. Zij zullen
wanneer dat nodig is ook inge-
zet moeten kunnen worden als
aanslaander.

2 ervaren machinisten mobiele
kraan, bij voorkeur in het be-
zit van het z.g. groot rijbe-
wijs. Zij moeten bereid zijn
om indien nodig eveneens een
trekker, een brushwagen of een
heftruck te bedienen.

Opgeva monderling of schriftelijk
gaarne binnen m dagen aan de heer
B. Roelfsema van PZ, toestel 132.

p.b.n.a.
Op woensdag 19 mei a.s. zal
de konsulent van de P.B.N.A.,
de heer Wouters, een bezoek
brengen aan ons bedrijf.

Degenen die komen willen spre-
ken dienen zich tevoren even op
te geven bij de heer K. Wiegel,
toestel 137.

De heer Wouters zal omstreeks
9.30 uur op ons bedrijf aanwe-
zig zijn.

verhuisd
Onze maatschappelijk werkster,
Mevrouw M. v.d. Poll-Elion, is
verhuisd naar kamer 110. Hier
is zij op dinsdag- en donderdag-
middag na m.OO uur bereikbaar
op toestel 310.

dank
Mede namens mijn echtgenote
dank ik de direktie, chef, kol-
lega's, personeelsdienst, Dorus-
fonds en allen die blijk hebben
gegeven van hun belangstelling
bij mijn 25-jarig jubileum,
voor het geweldige onthaal en
alle attenties die ons ten deel
zijn gevallen.

B. Melchers

Mede namens mijn vrouw dank ik
direktie, chefs, kollega's en
medewerkers TD, alsmede het Do-
rusfonds, voor de mooie woorden
en geschenken, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van
mijn 25-jarig dienstverband. Een
woord van dank is tevens op zijn
plaats voor de afdeling PZ, die
receptie en huldiging zo keurig
verzorgden.

A. Struik

Mede namens mijn vrouw wilde ik
langs deze weg direktie, Dorus-
fonds, kollega's en alle mede-
werkers dankzeggen voor de kado's
en belangstelling ter gelegenheid
van mijn jubileum.

J. Meesters



dank
Wij danken allen met name direk-
tie, de heren van Gunsteren,
Bierman, Roelfsema, Molendijk,
V.d. Poel, V.d. Brug, kollega's
met hun vrouwen, Dorusfonds, de
heer Dirkzwager voor hun waar-
derende woorden, bloemen en ver-
rukkelijke bonbons. Zij hebben
allen mijn 40-jarig jubileum on-
vergetelijk gemaakt. Nogmaals
mijn hartelijke dank.

W. Aan de Wiel
J. Aan de Wiel-de Graaff

Langs deze weg willen wij, mede
namens onze kinderen, de direktie
en kollega's hartelijk bedanken
voor de belangstelling, bloemen
en kado's, die wij mochten ont-
vangen op ons 25-jarig huwelijks-
feest. G. v.d. Veer

R. v.d. Veer-Schipper

Bij dezen willen wij u hartelijk
bedanken voor het bloemstukje,
dat wij met Pasen mochten ont-
vangen.

Fam. J. Lemson

Mede namens mijn vrouw dank ik
direktie en personeelschefs voor
het sturen van een Paasbloem-
stuk tijdens mijn ziekte.

A. Bisschop

Mede namens mijn vrouw dank ik
hierbij direktie, kollega's en
het bijzondere fonds voor de
fruitmanden tijdens mijn ziekte.

A. Sla

Hartelijk dank aan mijn kolle-
ga's van Tk. Kraanbouw voor de
prachtige fruitmand ter gele-
genheid van mijn verblijf in
het ziekenhuis.

F. Splinter

Namens mijn vrouw en mij dank
aan de direktie voor het mooie
bloemstuk dat ik tijdens mijn
ziekte heb mogen ontvangen.

Th. Klein

Mede namens mijn vrouw wil ik
u hartelijk bedanken voor de
zeer leuke attentie die wij met
de Pasen mochten ontvangen. Wij
hebben ons zeer daarover ver-
heugd.

M. v.d. Akker

Op deze wijze wil ik direktie
en kollega's bedanken voor de
attenties bij mijn verblijf in
en thuiskomst uit het zieken-
huis .

J. de Gelder

WIJZIGINGEN TELEFOONGIDS

tsti naam

346 Dijck, P.Th.J. van
236 Groenendaal, J.
362 Heeres, J.

386/389 Higler, Ir. F.A.M. F
133 Luyk, A. van
318 Raaij, J.G. van
337 Radema, Ir. F.W.
347 Slavenburg, P.W.
374 Vermaat, C.
391 Vrijaldenhoven,Huizer,

mevr. S.H.M, van
222 Weideman, E.H.
133 Westerholt, J.M.

afscheid
Beëindig met ingang van 19 mei
mijn funktie als service-engineer
bij Gusto. Zet mijn werkzaamheden
voort in dienst van Petrobras te
Brazilië. Wil van bekenden bij
de werf waarvan ik niet persoon-
lijk afscheid heb kunnen nemen
dit alsnog langs deze weg doen
en iedereen bedanken voor de
prettige samenwerking die ik in
de afgelopen decennia heb mogen
ondervinden. Een ieder veel voor-
spoed toegewenst, en gegroet.

George Nikkels

EVEN NOTEREN

Met ingang van 27 april jl. is de
heer A. van Luyk overgeplaatst
naar de afdeling Salarisadmini-
stratie. Zijn werkzaamheden bin-
nen de afdeling Personeelsbeheer
worden overgenomen door de heer
B. van Schijndel.
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SALARISBETALING

'In verband met het feit, dat in
de zesde periode 1976 Hemelvaart-
dag valt zal de betaling van het
salaris over die periode één dag
later geschieden; u zult nu
i.p.v. op 2 juni op 3 juni a.s.
uw salaris ontvangen.

Wij hopen dat u begrip zult
hebben voor deze situatie.

STROOKJE

In deze editie treft u de nieuwe
reiskostenregeling aan die met
ingang van de 7e periode van
kracht wordt. Dit laatste wil
zeggen, dat de vergoedingen met
ingang van 14 juni a.s. zullen
worden gewijzigd.

Het is een logisch gevolg, dat
bij het ingaan van deze nieuwe
regeling het funktioneren van het
personeelsvervoer onder de loupe
genomen moet worden. Wanneer u
gebruik wenst te blijven maken
van het personeelsvervoer vult
u dan onderstaand strookje in
en levert u dit in bij uw bus-
leider. U krijgt tot uiterlijk

15 m«i 1976

21 mei a.s. de gelegenheid dit
te doen. De busleiders zullen
voor verder transport van de
briefjes naar de Personeels-
dienst zorgdragen.

KURSUS IJZERWERKEN

In de tweede helft van dit jaar
zal een bijscholingskursus worden
georganiseerd voor ijzerwerkers.
Een kursus voor samenstellers en
voor aanbouwers, voor mensen die
reeds in het werk zitten.

De kursus is op de praktijk ge-
richt en bevat zo min mogelijk
theorie. De kursus wordt in werk-
tijd georganiseerd.

Wanneer u van uzelf vindt dat u
niet te oud bent om op uw vakge-
bied nog wat te leren, kunt u
zich opgeven bij uw baas. Te
/.ijner tijd zult u er dan meer
van horen.

TE KOOP

Zündapp, Sport, 4 versnellingen
Januari 1975, in zeer goede
staat
Inlichtingen PZ, toestel 354.

Ja, ik wil ook na 13 juni 1976 van het personeelsvervoer gebruik
blijven maken, en wel van de:

Van Hogendorpbus

Bus Holy/Groenoord

Stationsbus *)

Bus Rotterdam-Zuid

Bus Schiebroek

) doorhalen wat niet gewenst wordt

NAAM . . . PERS.No,

ADRES WOONPLAATS

Redaktie: Afd. Pers zaken. Schieda
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138



VAKATURE

Voor de funktie van Chef Transport
bij de afdeling Eindmontage. Onder
leiding van deze chef zullen vallen:
1. Werftransport (w.o. het Eindmon-

tagetransport)
2. Kabelgat
3. Gritloods
4. Helling (het gereedmaken ervan

en de tewaterlatingen)
5. Opslagterreinen.

Van degene die deze verantwoorde-
lijke funktie gaat bekleden, ver-
wachten we dat hij beschikt over
goede leidinggevende en kontaktuele
eigenschappen, gevoel voor organi-
seren en improviseren, een degelijke
kennis van transportzaken en tewa-
terlating van schepen, alsmede een
redelijke kennis van de bouw en de
konservering van schepen. Last but
not least dient het streven naar
de grootst mogelijke veiligheid bij
transporten hem in hoge mate aan
te spreken.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en
met 21 mei a.s. schriftelijk mel-
den bij de heer B. Roelfsema van
PZ, kamer 111.

ZIEK MELDEM

In de laatste vergadering van de
Afdelingskas zijn een aantal geval-
len aan de orde geweest die be-
trekking hadden op het volgende:

Iemand gaat naar zijn huisarts en
krijgt opdracht enkele dagen bed-
rust te nemen. Tegen de tijd dat
men de spreekkamer van de huisarts
heeft verlaten is het al 10.00
uur geweest. Het reglement van
de Afdelingskas schrijft voor dat
u zich voor die tijd ziek had
dienen te melden. Door deze te
late melding loopt men kans géén
ziekengeld te ontvangen.

Wat u moet doen om hier wel voor
in aanmerking te komen is:
Even de portier bellen (voor 8.00
uur) of de heer Wiegel op toe-
stel 137 (na 8.00 uur) en vertel-
len dat u de huisarts bezoekt.
Wanneer u het bed in moet, belt
u dan ook nog even naar de heer
Wiegel; hij zal de mededeling dan
doorgeven aan de afdeling. Een
mededeling aa~ de afdeling alleen
is niet voldoende!

IDENTITEITSBEWIJZEN (II)

De aflevering van de plastic
hoesjes waarin de identiteits-
bewijzen worden verpakt onder-
vindt enige vertraging, waar-
door 17 mei a.s. als datum van
uitreiking niet kan worden ge-
haald. Deze datum wordt daarom
verschoven naar maandag 24 mei
a.s. Op die dag treft iedere
Gusto medewerker 's-morgens om
8.00 uur zijn identiteitsbewijs
aan, vastgeprikt aan zijn klok-
kaart.

De werfpasjes voor de Gusto Staal
bouwers worden wél op maandag
17 mei a.s. gedistribueerd. Zij
treffen hun pasjes aan, vastge-
prikt aan hun klokkaart.

Wellicht ten overvloede zij op-
gemerkt dat men zijn identiteits-
bewijs of werfpasje te allen ti
de bij zich moet dragen.

ZQMERAVONDVOETBAL

De uitslagen:
IHC Gusto l - P.T.T. l 7 - 0
IHC Gusto l - B.B.O. l 2 - 1

Programma voor de volgende week:

woensdag 19 mei
Terrein SVDPW, sportpark Harga,
19.00 uur
IHC Gusto l - S.O.S. l

donderdag 20 mei
Terrein SVDPW, sportpark Harga,
19.00 uur
Vegla - IHC Gusto 2

WEGWIJZER

De "Wegwijzer voor werkende
jongeren" is gearriveerd.
Dit boekje, dat is bedoeld als
vraagbaak voor jongelui van 16
tot 23 jaar geeft antwoord op
vele vragen.

U kunt een exemplaar afhalen
bij de afdeling Personeelsbeheer
(van 09.30 tot 09.45 uur).

TE KOOP

Een eenpersoons ledikant
(inklapbaar)

Inlichtingen PZ toestel 354.



PASFOTO

In verband met de nieuwe reis-
kostenregeling zullen er onge-
twijfeld medewerkers zijn die
een weekabonnement bij de R.E.T.
willen gaan kopen.

Bij zo'n abonnement behoort
men in het bezit te zijn van
een R.E.T.-identiteitskaart
voorzien van een pasfoto.

De Gusto wil u graag bij het
ingaan van deze regeling be-
hulpzaam zijn bij het verkrij-
gen van deze kaart en een pas-
foto.

Om hiervoor in aanmerking te
komen moet u het volgende doen

Vult op onderstaande strook
uw persoonlijke gegevens in
en lever deze uiterlijk l juni
a.s. in bij de afdeling Perso-
neelsbeheer; in de bus bij de
portier kan ook.

Gusto zorgt voor de rest.

hierlangs afknippen

DANK

Mede namens mijn vrouw dank ik
direktie, chefs, bazen en kol-
lega's en vele anderen, alsmede
het Dorusfonds, voor de harte-
lijke woorden en geschenken ter
gelegenheid van mijn UO-jarig
dienstverband, alsmede het ge-
zellige uurtje in de bar van de
Powerhal, dat is ons best be-
vallen. Deze dagen zullen bij
ons lang in herinnering blijven
en daarvoor dank ik allen harte-
lijk.

G. v.d. Berg
G. v.d. Berg-Vijgeboom

Mede namens mijn vrouw wil ik,
voor zover ik dit nog niet per-
soonlijk deed, allen heel har-
telijk bedanken voor de prettige
tijd die ik in de ca. 45 jaar
mocht ontvangen. Verder de per-
soneelsafdeling, de kollega's,
de tennisklub, bridgeklub, voet-
ban- en autoklub, leden van de
ondernemingsraad voor de
woorden, bloemen en geschenken,
die mijn vrouw en ik in ont-
vangst mochten nemen heel veel
danx.. Ook Mejuffrouw Straver,
en de heren Vossen en Roelfsema
dar.k voor de fijne verzorging
tijdens de receptie, in totaal
een onvergetelijke dag bij mijn
pensionering.

J.J. de Ruiter
en echtgenote

Naam

Straat

Woonplaats

Personeelsnummer

Wil graag in het bezit komen van een R.E.T.-identiteitskaart.



Je LTS-diploma is een sterketroef voor je toekomst

Nu doorgaan op weg naar het vakman-
schap via de bedrijfsschool van IHC Gusto.
Daar krijg je een opleiding voor het
landelijk erkende Bemetel-diploma.
Grijp deze kans en kies zo'n erkende
opleiding tot

Metaalbewerker scheepsbouw
Koperslager-Pijpfitter

Juist bij IHC Gusto

Omdat we een bedrijf zijn dat echt
rekening houdt met mensen. Want we
vinden dat mensen plezierig moeten
kunnen werken. Met moderne gereed-
schappen.We bouwen boorschepen,
2000-tons mammoetkranen, pijpen-
leggers, olie-overslagboeien en nog veel
meer. Vakwerk. Word daarom nu
vakman. Want met je LTS-diploma
ben je al een heel eind op weg.
Je verdient er zelfs meteen goed mee.

bij IHC Gusto te Schiedam

Bovendien besteden we op onze bedrijfsschool
veel aandacht aan algemene vorming,
sport en ontspanning.

Dus laat't er niet bij zitten.
Bel nu (010) 260420, toestel 370

of kom langs bij IHC Gusto,
op de Maasdijk 5 in Schiedam.

Voorlichtingsavond
Op donderdag 13 mei en dinsdag
18 mei a.s. voorlichtingsavond in ons
ontspanningsgebouw de Dukdalf aan
de Maasdijk. Samen met je ouders ben
je van harte welkom!
Aanvang 19.30 uur.
Vul onderstaande bon in en stuur deze
in een enveloppe naar IHC Gusto B.V.,
Antwoordnummer 22, Schiedam.

BON:

Naam

Adres

Woonplaats

Leeftijd

bezoekt de voorlichtingsavond op
13 mei 1976/18 mei 1976

(doorhalen hetgeen niet van toepassing is)



MEDEDELING

De Raad van Bestuur heeft ons
verzocht het volgende bekend te
maken:

"Op 10 mei 1976 is volledige
overeenstemming bereikt met de
Noorse reder Heimer Staubo en
zijn bankier over de bouw van
twee boorschepen, die in 1974
door deze reder bij IHC Gusto
werden besteld.

Het eerste boorschip, dat in
het najaar van dit jaar moet
worden opgeleverd, zal voor
rekening van Staubo worden af-
gebouwd.

Als gevolg van de moeilijkhe-
den die de reder bij het finan-
cieren van deze orders heeft

^ondervonden, is het bouwkontrakt
voor het tweede boorschip geannu-
leerd tegen betaling van een voor
IHC Holland aanvaardbare schade-
vergoeding. Het schip zal nu
door IHC Holland voor eigen re-
kening en risiko worden afge-
bouwd. De bouw zal worden ge-
financierd door de bankier van
IHC Holland, met garantie van de
Nederlandse staat.

Het tweede boorschip zal in het
laatste kwartaal van 1977 gereed
komen. Verwacht mag worden, dat
dit boorschip op aanvaardbare
voorwaarden kan worden verkocht,
mede gezien de schadevergoeding,
die de reder in verband met het
annuleren van het bouwkontrakt

betalen."

MEDEDELING

Onderstaande regelingen zullen
met ingang van de 7e periode
(14 juni 1976) worden ingevoerd,

Regeling personeelsbussen

1. Medewerkers, die gebruik ma-
ken van het personeelsvervoer
ontvangen binnen het R.E.T.-ge-
bied geen reiskostenvergoeding.

2. De vergoeding voor deelname
aan het personeelsvervoer be-
draagt ƒ 7,50 per periode, welk
bedrag op het salaris wordt in-
gehouden.

3. Medewerkers in ploegen/nacht-
dienst betalen per periode
ƒ 3,75 voor het personeelsver-
voer. Voor de gewerkte weken
in nachtdienst ontvangen zij
een vergoeding conform de rege-
ling reiskosten.

4. Het gebruik van de personeels-
bus is alleen toegestaan, indien
men in het bezit is van een gel-
dige buskaart.

5. In de periode waarin medewer-
kers ziek worden blijft de in-
houding voor personeelsvervoer
gehandhaafd. Bij voorduring van
ziekte blijft de inhouding nog
een periode gehandhaafd, waarna
zij komt te vervallen.

6. Wijzigingen van de inhoudings-
bedragen vinden plaats met ingang
van de datum waarop de tarieven
van de personeelsbussen stijgen
of dalen.

7. Wanneer gedurende een tijdvak
van maximaal 6 weken een perso-
neelsbus een bezetting heeft van
50% of minder, uitgaande van de
busbezetting op l mei 1976, komt
deze busdienst met ingang van de
daarna volgende periode te ver-
vallen.

8. In gevallen waarin deze rege-
ling niet voorziet beslist de
direktie.

Regeling reiskosten

1. Werknemers, woonachtig binnen
het R.E.T.-vervoersgebied.
a) Alle medewerkers, woonachtig
binnen het R.E.T.-vervoersgebied,
met uitzondering van hen, die
woonachtig zijn in R.E.T.-z6ne
3 ten zuiden van de Burg. Knappert-
laan, Nieuwe Haven, Oranjestraat
en Rotterdamsedijk, en met uit-
zondering van hen die gebruik ma-
ken van het personeelsvervoer, ont-
vangen een reiskostenvergoeding
op basis van het R.E.T.-tarief
voor een weekabonnement. Het be-
drag van de reiskostenvergoeding
is afhankelijk van het aantal te
doorrijden zones.

2. Werknemers, woonachtig buiten
het R.E.T.-vervoersgebied.
a) Medewerkers, woonachtig buiten
het R.E.T.-vervoersgebied, ont-
vangen een reiskostenvergoeding



gebaseerd op vervoer in de laag-
ste klasse van het openbaar ver-
voer langs de kortste route.
b) De vergoeding van het inter-
lokale vervoer wordt voor mede-
werkers in de dagdienst gebaseerd
op de kosten van een maandabonne-
ment, omgerekend naar een bedrag
per 4 weken; voor medewerkers in
de nacht/ploegendienst wordt de
vergoeding gebaseerd op de kosten
van een weekabonnement.
c) Voor wat betreft het vervoer
binnen het R.E.T.-vervoersgebied
gelden de normen, genoemd onder
l.a).

3. Algemeen.
a) Medewerkers, wier werktijd als
gevolg van overwerk, ploegen-
dienst of nachtdienst eindigt of
begint op een tijdstip waarop
geen openbaar vervoer mogelijk
is en woonachtig zijn in een ge-
bied waarvoor een reiskostenver-
goeding gegeven wordt, kunnen
aanspraak maken op vergoeding
van de daadwerkelijk gereden ki-
lometers tegen het daarvoor gel-
dende tarief.
b) Medewerkers in ploegendienst
of nachtdienst ontvangen over de
gewerkte weken in dagdienst een
reiskostenvergoeding conform l
en/of 2. Voor de gewerkte weken
in avond- of nachtdienst ontvan-
gen zij een vergoeding conform
l, 2.a/b. en/of 3.a.
c) In de periode waarin medewer-
kers ziek worden blijven zij de
reiskostenvergoeding houden. Bij
voortduring van de ziekte blijft
de vergoeding nog een periode ge-
handhaafd, waarna zij komt te
vervallen.
d) Bij afwezigheid, anders dan
door ziekte, vakantie, tijd in-
halen, OR-, COR-, kommissie of
vakbondswerk, wordt geen vergoe-
ding gegeven.
e) Wijzigingen van de vergoe-
dingsbedragen vinden plaats m.i.v,
de datum, waarop de tarieven van
het openbaar vervoer stijgen of
dalen.
f) Op de in deze regeling be-
doelde bedragen zijn de gebruike-
lijke belastingnormen van toe-
passing.
g) In gevallen waarin deze rege-
ling niet voorziet beslist de
direktie.

GAG Verzekeringen

De W.A.-verzekerden hebben als
gevolg van de uitbreiding op de
W.A.-dekking met beperkte casco-
dekking (minicascodekking) een
aanvullend polisblad ontvangen
waarop deze extra dekking wordt
aangegeven. Voor deze extra dek-
king is geen premie verschuldigd.

Om te voorkomen dat de komputer
toch premie zou gaan berekenen,
was het noodzakelijk dat op het
aanvullend polisblad in de ko-
lommen "verzekeringstermijn" en
"volgende premievervaldag" de
datum 01-04-1976 werd ingevuld.

De verzekerden worden verzocht
deze datum niet te beschouwen
als de verzekeringstermijn van
de autoverzekering, deze is nl.
01-04-1976 tot 01-04-1977.

Ten behoeve van de premiekontrole
wijzen wij u erop dat de netto-
premie verhoogd is met 6% assu-
rantiebelasting en ƒ 0,50 admi-
nistratiekosten. De premiebeta-
ling kan plaatsvinden op giro 3016
van de Amro-Bank, afdeling Assu-
rantie te Rotterdam.

VAKANTIE

Heeft u door uw baas of chef al
een passeerbon of snipperbriefje
laten ondertekenen voor uw vakan-
tie? Iedereen moet inmiddels ver-
nomen hebben of zijn aanvraag %.
gehonoreerd kan worden.

Regelt u alvast uw vakantie op
papier! Voor straks wensen wij
u een prettige tijd toe.

DANK

Mede namens mijn vrouw dank ik
hierbij direktie voor het sturen
van het paasbloemstuk en ook dank
aan het bijzondere fonds en kolle-
ga's ijzerwerkers voor de fruit-
manden die ik tijdens mijn ziek
zijn heb mogen ontvangen.

H. Sla
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MEDEDELING

De Raad van Bestuur heeft ons
verzocht het volgende mee te
delen:

"Heden wordt gesproken met de
Noorse motorenfabriek Wichmann,
die sedert enige dagen belang-

^ stelling heeft getoond voor over-
name van de Motorenfabriek Smit
& Holnes in Zierikzee. Daarbij
wordt in het bijzonder nagegaan
hoe reëel geuite veronderstel-
lingen, dat door deze overname
de gehele werkgelegenheid van
170 werknemers in Zierikzee kan
worden behouden, zijn.

Het is van groot belang daarover
duidelijkheid te verkrijgen, aan-
gezien IHC Holland reeds vele
maanden besprekingen voert met
de duitse motorenfabriek Mak.
Deze besprekingen waren in be-
gin mei reeds in een zodanig
stadium, dat kon worden aange-
kondigd dat de verwachting is

k gewettigd dat overeenstemming
over de aansluiting van Smit &
Holnes bij Mak kan worden be-
reikt. Wanneer deze aansluiting
tot stand zou komen, zal daarbij
werkgelegenheid voor 105 werk-
nemers in Zierikzee kunnen wor-
den behouden. IHC Holland zal in
dat geval aan diegenen voor wie
in Zierikzee geen werk meer zal
zijn, zoveel mogelijk werkgele-
genheid aanbieden in andere
werkmaatschappijen van haar
concern.

Vakverenigingen, ondernemings-
raad en personeel zijn van de
ontwikkelingen op de hoogte.

Bovengenoemde feiten vormen te-
vens een korrektie op het be-
richt van het A.N.P., waarin
sprake was dat bij een overname
door Mak de helft van de werk-
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nemers bij Smit & Holnes zou
moeten afvloeien."

BUSKAART

Mede i.v.m. prijsaanpassing per-
soneelsbussen zijn de huidige
(gele) kaarten met ingang van
14 juni a.s. vervallen. Zij,
die via het daarvoor bestemde
formuliertje de wens te kennen
hebben gegeven van de personeels-
bussen gebruik te blijven maken,
kunnen een nieuwe kaart in ont-
vangst nemen op de afdeling
Personeelsbeheer als volgt:

8 juni - dinsdag
Van Hogendorpbus
Bus Rotterdam-Zuid

9 juni - woensdag
Bus Holy Groenoord

10 juni - donderdag
Stationsbus

11 juni - vrijdag
Bus Schiebroek

en wel 'smorgens tussen 9.30 en
9.45 uur. Medewerkers, die in
deze week in de avonddienst werk-
zaam zijn kunnen terecht tussen
16.15 en 16.30 uur.

VAKATURE

Om de lasschool naar behoren te
doen funktioneren zoeken wij op
zo kort mogelijke termijn kontakt
met gegadigden, die tijdelijk -
tijdens de ziekte van de heer J.
M. van Daele - kunnen fungeren
als lasinstrukteur.

Naast goede kontaktuele eigen-
schappen en het vermogen om ken-
nis over te dragen (theoretisch en
praktisch) moeten kandidaten er-
varing hebben in de navolgende
lastechnieken:

- handlassen (certifikaat)

Redakbe Af d Pers zaken. Schiedam,
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- automaatlassen (certifikaat)
- autogeenlassen
- C02 lassen

Naast bovengenoemde moeten zij kun-
nen instrueren t.a.v. gutsen,
hand én machinebranden.

Aanmelding van kandidaten staat
open tot uiterlijk 26 mei a.s.
bij de heer W. Vossen (tst. 370).

ZOMERAVQNDVQETBAL

De uitslagen:
Kreuger - IHC Gusto 2 3 - 0

Programma:
woensdag 26 mei
- IHC Gusto l - Hoek l
terrein F.C.N., Harga

- Gelens - IHC Gusto 2
terrein SVDPW, Harga

maandag 31 mei
- IHC Gusto l -
terrein SVDPW, Harga

dinsdag l juni
- Schmeink - IHC Gusto 2
terrein Martinit, Thurlede

dinsdag 8 juni
- A.B.N. - IHC Gusto 2
terrein F.C.N., Harga

vrijdag 11 juni
- IHC Gusto l - Es En

terrein SVDPW, Harga
Aanvang van de wedstijden:
19.00 uur.

Slavenburg

BENOEMING

In het Gusto-nieuws no. 35 van
1975 werd de vakature bekendge-
maakt voor een lassersbaas in
de afdeling Sektiebouw.

In deze vakature werd op 3 mei
jl. voorzien door de aanstel-
ling van de heer J. Suvaal.

Wij wensen de heer Suvaal vanaf
deze plaats veel sukses toe in
zijn nieuwe funktie.

NACHTPLOEG 26 EN 28 MEI A.S.

I.v.m. Hemelvaartsdag op 27 mei
a.s. zal de werktijd voor de
nachtploeg aan de vooravond er-
van eindigen om 24.00 uur.

Diezelfde ploeg dient op vrij-
dag 28 mei, voor zover men
geen snipperdag of tijdinhalen
heeft aangevraagd, op de dag

op te komen. De nachttoe-
slag wordt over die dag dan
normaal uitbetaald.

ZOMER- EN WINTERTIJD

Maandag 17 mei jl. is door en-
kele leden van de OR de telling
verricht inzake de enquête voor
zomer- en wintertijd. In totaal
zijn 626 stemmen uitgebracht:

232 stemmen waren voor 7

393 stemmen waren voor 8

00
15
00

30 u,

- 16.30 u,
l stem was ongeldig.
U begrijpt dat door de uitslag
van deze enquête de aanvangstijd
ook in de maanden juni, juli en
augustus 8.00 uur blijft.

REISKOSTEN EN BELASTING

Voor de goede orde maken wij
u erop attent dat degenen, die
conform de reiskostenregeling
recht hebben op een vergoeding
binnen het R.E.T.-gebied, hier-
over geen belasting behoeven te
betalen, mits zij kunnen aantonen
dat zij daadwerkelijk gebruik
hebben gemaakt van het openbaar
vervoer.

Wij raden u dan ook aan week-
abonnementen, plaatsbewijzen e.d.
zorgvuldig te bewaren, opdat u
de belastingdienst bij het in-
vullen van uw aangiftebiljet zo
nodig de bewijzen kunt

DANK

Hierbij danken wij de direktie
voor het bloemstuk dat wij ont-
vingen bij de geboorte van
onze dochter.

Marij en Tini Blokland

NIET

In verband met Hemelvaartsdag
en een snipperdag van uw redak-
tie op vrijdag 28 mei a.s. zal
volgende week uw Gusto-nieuws
niet verschijnen. Wij wensen
u prettige dagen met mooi weer!
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HOOGSPANNING

Ter voorbereiding van de omschake-
ling in de hoogspanning zijn thans
vier transformatoren vervangen.
Deze werkzaamheden waren gepland
in een viertal weekenden, doch de
afdeling TD-elektro heeft, door
het toepassen van enkele noodvoe-

, kans gezien dit werk te
in normale werkuren, zonder

dat de stroomleverantie onderbro-
ken moest worden.

Binnenkort zullen vier groepen
van hoogspanningsschakelaars moe-
ten worden vervangen in de diverse
trafohuizen. Per trafohuis wordt
de voedingskabel spanningloos ge-
zet en dat kan alleen maar in
een weekend gebeuren.

In september worden de laatste
transformatoren aan de Gusto-haven
verwisseld, zo mogelijk weer in
daguren, en daarmee zal de aan-
passing op de werf zijn voltooid.
In oktober volgt tenslotte de om-
schakeling. In een weekend moet

« dan een enorme hoeveelheid
belwerk verricht worden.

In het GTB station worden de
straatkabels naar Gusto spanning-
loos gezet. De einden van deze
kabels moeten worden overgezet op
nieuwe schakelapparatuur, voor
10.000 Volt voeding.

Aan de Maasdijk moeten zowel de
GTB kabels als de vier werfka-
bels worden losgemaakt en ver-
lengd naar het nieuwe hoofdscha-
kelbord. Dit schakelbord wordt
opgesteld in een speciale ruimte
van het kompressorgebouw, waarvan
de bouw binnenkort begint en
waarvoor een deel van de fietsen-
stalling moest worden gesloopt.

De vrijkomende 5.000 Volt schakel-
ruimte zal worden ingericht als
trafostation voor de nieuwe kom-
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pressor-centrale en de ver-
plaatste straal- en verfloods.

BRANDPREVENTIE

Binnenkort zullen er door de
afdeling Veiligheid waarschuwings-
borden worden geplaatst bij cle
gang-ways. Op deze borden staat
een indelingstekening van het
schip. Wij willen u graag attent
maken op brandgevaarlijke plaat-
sen op het schip.

Op deze tekening wordt met rood
dat gedeelte van het schip ge-
merkt, waar een brand- of explo-
siegevaarlijke plaats is. Is het
gevaar geweken, dan wordt dit
ook op het bord aangegeven.

Wanneer u in of aan een geconser-
veerde tank of besloten ruimte
moet werken vertel dit dan aan
de brandwacht (herkenbaar aan de
rode helm). Door verhitting van
het conserveringsmiddel is het
mogelijk dat brandgevaarlijke
gassen vrijkomen. We moeten hierop
bedacht zijn.

Hopelijk dat door deze borden
een betere kommunikatie ontstaat.
Graag rekenen wij op ieders mede-
werking.

Denk aan de vier O's'.
- Onvoorzichtigheid
- Onnadenkendheid
- Onbedachtzaamheid
- Onbekendheid

DANK

Hierbij wil ik mede namens mijn
echtgenote direktie en kollega's
lassers hartelijk dankzeggen voor
het bloemstukje en de prachtige
schaal fruit welke ik gedurende
mijn verblijf in het ziekenhuis
mocht ontvangen.

C.J. Kuijpers

Redaktie Afd Pers zaken. Schiedam
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"BEUNHAASJES"

Het aantal verzoeken vanuit het be-
drijf voor het thuisbezorgen van op
de werf gefabriceerde resp. gekochte
goederen neemt de laatste tijd zo-
danige vormen aan dat de afdeling
expeditie genoodzaakt wordt enige
beperking hierin aan te brengen.

Met ingang van l juni zal derhalve
alleen nog op dinsdag- en vrijdag-
middag goederen van IHC Gustomensen
thuis gebracht kunnen worden. E.e.a.
uiteraard alleen wanneer de werk-
zaamheden dit toelaten!Het isdan
wel noodzakelijk dat de betreffende
passeerbon van tevoren op de afde-
ling expeditie is afgegeven ten-
einde een zodanige ritindeling te
maken waarbij zoveel mogelijk men-
sen geholpen kunnen worden.

Wij wijzen u er nog nadrukkelijk
op dat verzoeken gedaan aan de
chauffeur buiten medeweten van de
expeditie niet gehonoreerd zullen
worden.

PARKEREN I

Het terrein bij de vroegere GAC-
garage is met ingang van jl.
woensdag niet meer te gebruiken
als parkeerterrein. Er zal dus
niets anders opzitten dan uw
vervoermiddel op de Straatma-
kerswerf te parkeren. Hier geldt
overigens, dat er plaats genoeg
is!

PARKEREN II

Het werd aan de medewerkers van
de avonddienst oogluikend toe-
gestaan om na aanvang van hun
dienst hun vervoermiddel op
een gunstiger parkeerplaats te
zetten. De bedrijfsleiding heeft
echter besloten dat dit niet
meer toelaatbaar is. Het devies
luidt thans: medewerkers van de
avonddienst kunnen hun vervoer-
middel parkeren op de Straatma-
kerswerf. Rond acht uur 'savonds
wordt dit terrein afgesloten.
Wanneer de dienst van deze mede-
werkers ten einde is, zal de
nachtportier het terrein open-
stellen. Wanneer u tussentijds
moet vertrekken kunt u toegang
tot het terrein krijgen in over-
leg met de portier.
Waarvan akte!

•IN MEMORIAM

Op 19 mei jl. ontvingen wij
het bericht, dat op 17 mei
1976 op 88-jarige leeftijd is
overleden

DE HEER B.P. JONGBLOED

De heer Jongbloed was voor zijn
pensionering 40 jaar in onze
dienst als ijzerwerker.
Wij wensen de familieleden
sterkte toe dit verlies te
dragen.

GESLAAGD

Op dinsdag 25 mei jl. hebben
de leden van de bedrij fsbrand-
weer examen maskerdragen gedaan,
met onderstaard gevolg:

W. Bras
M. Rietveld
G. Santra
W. de Vries

- geslaagd
- geslaagd
- geslaagd
- geslaagd

De heer Uittenbogaard heeft in
verband met ziekte geen examen
gedaan.

Te zijner tijd zullen de diplo-
ma's worden uitgereikt.

WAARSCHUWINGSBORD

Na uitgebreide proefnemingen is
het waarschuwingsbord waarmee
langs autosnelwegen een versmal- M

ling van de vlucht-

en dergelijke

strook wordt aange-
geven thans opgeno-
men in de Richtlij-
nen voor de bebake-
ning en markering van
wegen. Het waarschu-
wingsbord, waarop
zwarte strepen zijn
aangebracht op een
witte retroflekteren-
de ondergrond, wordt
geplaatst waar de
breedte van een
vluchtstrook minder
dan twee meter wordt,
wat bij viadukten
vaak voorkomt.



BENOEMD

In de vakature van lassersbaas
in de Afdeling Eindmontage, zo-
als bekendgemaakt in het Gusto-
nieuws nr. 40 van 1975, is per
24 mei jl. voorzien door de aan-
stelling van de heer A.W.J. Visse-
ren in die funktie.

De heer Visseren was voordien
reeds geruime tijd als voorman
lassers in de afd. Eindmontage
werkzaam.

Wij wensen hem vanaf deze plaats,
nu hij zich in de groene overall
heeft gestoken, veel sukses toe.

IDENTITEITSBEWIJZEN (III)
l
Het zal u ongetwijfeld zijn op-
gevallen, dat de distributie
van identiteitsbewijzen niet,
als aangekondigd, op 24 mei jl.
heeft plaatsgevonden.

Te elfder ure bleek ons name-
lijk, dat er over de achter-
gronden toch niet voldoende
duidelijkheid bestond.

Deze onduidelijkheid willen we
eerst wegnemen en wel met een
toelichting op het gebruik van
de toewijzen, die iets minder
"over-één-kam-geschoren" zal
overkomen dan ons desbetreffen-
de verhaal in het Gustonieuws
van 7 me i j l,

*Het ligt namelijk in de be-
doeling, de bewaking aan de
poort te verscherpen om te voor-
komen, dat onbevoegden onze
terreinen betreden.

Van de portiers (en zeker
van de ingeleende) kan moei-
lijk verwacht worden dat zij
iedere Gusto-inedewerker als
zodanig herkennen. In twijfel-
gevallen zal de passant daarom
worden gevraagd zich te legi-
timeren .

Niet-IHC-personeel zal overi-
gens de werfpas of het toe-
gangsbewijs ook na het be-
treden van het terrein bij
zich moeten dragen.

We nemen aan, dat we met
bovenstaande het onbehagen,
dat hier en daar werd gevoeld,
hebben kunnen wegnemen.

De identiteitsbewijzen zult
u op 14 juni a.s. 's-morgens
op uw klokkaarten aantreffen.

GEVOETBALD

Vorige week vrijdag vond het
IriC-voetbaltoernooi plaats.
Als gastheer trad dit jaar IHC
Verschure te Amsterdam op.
Hiervan mag overigens gezegd
worden, dat het met de orga-
nisatie prima voor elkaar was.

Dit jaar was ons elftal niet
zo fortuinlijk: een derde plaats
werd door onze jongens behaald.

De verrichtingen waren als volgt

De Machinefabriek .N'oordwijker--
hout werd met 2-0 verslagen,
terwijl 6-0 de eindstand was
tegen het hoofdkantoor. Van
IHC Gusto Sliedrecht I moesten
we helaas met 1-0 verliezen.
Verschure moest het ontgelden
met 5-0.

In de beslissingswedstrijd re-
gen Smit Kinderdijk wonnen we
met 2-1. Sraalbcuw Sliedrecht
werd Ie, Verscnure Staalbouw
werd 2e, wij 3e en S.-r.it ue (Er
deden overigens 13 elftallen .r.ee )

Al met al een geslaagd festijn.'



SOCIAAL JAARVERSLAG 1975

Het sociaal jaarverslag over
1975 is klaar.

Belangstellenden kunnen een
exemplaar verkrijgen bij
mevrouw Van Biesen, kamer
118.

DAiJK

Namens mijn vrouw wil ik
hierbij direktie en kollega's
van de Apparatenbouw harte-
lijk bedanken voor de prach-
tige bloemstukken die ik
bij mijn 25-jarig huwelijk
mocht ontvangen.

J.W. v.d. Heide

EEN IDEE?

Wanneer u het Sociaal Jaar-
verslag erop naleest is het
afgelopen jaar voor wat de
ideeënbuskommissie betreft
zo slecht nog niet geweest.

De kommissie begint zich echter
zorgen te maken voor het jaar
1976. Tot op dit moment zijn
slechts 9 ideeën ingediend.
Waar blijven de ideeën? Loopt
alles zo glad dat u geen voor-
stel tot verbeteringen heeft?

Het is misschien goed het doel
van de ideeënbus nog jens in
drukletters voor u neer te
zetten. Wij willen graag dat
u uw denkbeelden op papier zet
over: £

a) verbetering van apparatuur,
werkmethoden en werkomstandig-
heden

b) verhoging van de efficiency
c) verhoging van de kwaliteit

van de produkten
d) vergroting van de veiligheid,

hygiëne en werksfeer
e) verlaging van de kosten bin-

nen de onderneming.

Kom voor de dag met uw ideeën!
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MEDEDELING

De onzekere situatie in de scheeps-
bouw vereist een zorgvuldig en
voorzichtig financieel beleid van
IHC Holland. In het bijzonder zal
daarom de aanwending van de beschik-

niddelen door IHC gedurende de
nde jaren v/orden gericht op de

mogelijkheid tot het aantrekken van
werk voor onze v/erven of op naat-
regelen, die directe kostenbesparin-
gen tot gevolg hebben. In veste rings-
voorstellen van werkmaatschappijen
zullen mede tegen deze achtergrond
worden beoordeeld.

Het bovenstaande betekent voor IHC
Gusto, dat de uitvoering van het
v/erf plan voor onbepaalde tijd dient
te worden uitgesteld. Hij zullen ons
dus voorlopig moeten concentreren op
die kostenbesparende maatregelen,
welke geen grote investeringen ver-
gen.

VAN BESTUUR

MEDEDELING

Op het laatste rnonent is van de
Loon Technische Dienst van het Mini-
sterie van Sociale Zaken bericht
ontvangen dat de reiskosten re ge l ing
op dit moment nog niet mag worden
gewi jzigd.
Op korte termijn zal met het Mini-
sterie kontakt worden opgenomen ten
einde toestemming tot invoering te

i verkrijgen.
Bovenstaande houdt in dat allo hui-
dige vergoedingen of inhoudingen tot
nader order gehandhaafd blijven.

De maatregelen genomen t. a. v. de
uitgifte van nieuwe buskaarten bli jf t
echter van toepassing. Dat wil zeg-
gen. dat alle gebruikers van het per-
soneelsvervoer vanaf maandag 14 juni

11 JUNI 1976

in het bezit dienen te zijn van
een nieuwe buskaart.

GESLAGEN

Vrijdagmiddag 4 juni jl. om 15.00
uur werd de eerste paal geslagen
voor de energiehal.
In onza editie van 4 juni vertelde
wij al onder het opschrift "HOOG-
SPANNING" vat ds palen straks zul-
len moeten gaan dragen.

KURSUS IJZERWERKEN

In vervolg OD onze mededeling in
het Gusto Nieuws van 15 mei jl.
kunnen we met betrekking tot boven-
genoemde kursus al wat meer duide-
lijkheid verschaffen.
In de loop van de maand september
of uiterlijk begin oktober gaat de
kursus ijzerwerken van start.
I',7ij willen graag dat U .zich zo
spoedig mogelijk aanmeldt.
U bent nooit te oud of te wijs om
nog wat bij te leren. Geeft U zich
op!
Binnenkort zullen wij een instruc-
tiemiddag organiseren. Met de kan-
didaten zullen v/ij dan overleggen
hoe en wanneer dé lessen gegeven
zullen worden. Geef U op voor de
kursus bij Uw baas.

BENOEMD

In de tijdelijke va1: at ure voor las-
instructeur in de Lasschool is voor-
zien door de aanstelling van de heer
C.A. Bonte.
Met ingang van 10 juni jl. is de
heer Bonte met zijn werkzaamheden
gestart.
T/ij wensen hem alle suksos toe in
zijn nieuwe functie.

Redaktie Afd Pers. zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138



ZOMERAVONDVOETBAL

Uitslagen

IHC Gusto l
Vegla
IHC Gusto l
Schmeink l
ABN l
IHC Gusto l

SOS l 2-1
IHC Gusto 2 1-0
Hoek l 9-0
IHC Gusto 2 2-1
IHC Gusto 2 1-1
Slavenburg 2-0

RESTERENDE PROGRAMMA

Vrijdag, 11 juni

IHC Gusto l - ES EN l
Terrein FCN, Sportpark Harga

Maandag, 14 juni

IHC Gusto l - NWW
Terrein SVDPW, Sportpark Harga

Donderdag, 17 juni

Renish l - IHC Gusto 2
Terrein SVDPW, Sportpark Harga

Maandag, 21 juni

IHC Gusto l - Boers l
Terrein Korfbal Harga

Donderdag, 24 juni

Racing Vetus - IHC Gusto 2
Terrein SVDPW, Sportpark Harga

Aanvang der wedstrijden: 19.00 uur

Voor IHC Gusto l bestaan reële kan-
sen op het kampioenschap.
De uitslagen van de resterende wed-
strijden zoals aangegeven in boven-
staand programma zijn dus bijzonder
belangrijk. Sukses!

DANKBETUIGING

Mede namens mijn echtgenote dank
ik hierbij de Directie van IHC
Gusto voor het mooie bloemstuk
dat wij van U mochten ontvangen.

W. Katwijk

G.A.C.

Door de werkzaamheden t. b. v. de
nieuwe verkeersbrug naast onze werf,
zijn v/ij genoodzaakt de G.A.C, ben-
zineponr» te verplaatsen.
Met medewerking van de directie heb-
ben v/ij de beschikking gekregen over
een stukje terrein op het parkeer-
terrein van de Straatmakerswerf .
Door de toename van liet aantal klan-
ten was bij de oude pomp een wacht-
tijd van 20 minuten op de snitsuren
geen uitzondering. Daarom zijn bij
de nieuwe pomp installatie naast
een grotere grondtank ook 2 benzine
pompen geplaatst.
Aangezien wij maar over één pomp-
bediende beschikken, zal deze zich
op de spitsuren alleen bemoeien met
het incasseren van de verschuldi^^
gelden, terwijl de leden zelf gaan
tanken. Daar de bezinetank instal-
latie en de ri jwielstalling ge-
splitst v/orden, is de pompbediende
niet meer de gehele dag bij de pomp
aanwezig.
Voortaan kan alleen v/orden getankt
op de volgende tijden:

7.30 - 8.00 dus een
12.30 - 14.00 werktijd
16.00 - 17.00

uur v66r

Datum van in gebruik name nieuwe
installatie in de loop van volgende
v/eek .

IN MEMORIAM

Deze v/eek ontvingen v/ij bericht
van het overlijden op 5 juni jl.
van onze gepensioneerde medewerker,

DE HEER H.F. NOTENBOOM

De heer Notenboom die 83 jaar was
werkte vele jaren in ons bedrijf
binnen de Afdeling Scheepsbouw.
Wij wensen zijn familie sterkte
toe dit verlies te dragen.

KOOP

2 grote gevelkachels (op aardgas)
Inlichtingen Afd. Personeelszaken.
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KORT VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGS-
RAADVERGADERING PD. 15 JUNI JL.

1) Bij de opening worden aan de agen-
da de volgende punten toegevoegd:
5a) de pool te Slikkerveer
5b) de kraan op steiger I
5c) de reisgeldregeling

J De notulen worden zonder wijzi-
gingen goedgekeurd met dank aan
de notuliste mevr. E. van Biesen.

3) Een mededeling van de direktie
over het stoppen van de nacht-
ploeg bij de afdeling EM vergt
nog een nader overleg.

Een mededeling over de pool van
Slikkerveer: het zal helaas niet
mogelijk zijn om deze arbeids-
plaatsen te handhaven gezien het
orderbestand.

4) De orderportefeuille heeft geen
veranderingen ondergaan. Het
prijsnivo van de produkten die
wij voeren is een onderwerp van
langdurige uiteenzettingen en
vraagstellingen. Ook de situatie

b̂ binnen het bedrijf ten opzichte
van deze problematiek wordt uit-
puttend besproken.

5) Indien er door niet voorziene
omstandigheden toch incidenteel
overwerk nodig is, dient dit
vroegtijdig te worden gemeld,
zodat er de mogelijkheid is om
dit geval te beoordelen.

5b) De kraan opjteiger I is commer-
cieel nog niet afgehandeld;
over verdere maatregelen zal
de direktie zich nader beraden.

5c) De reisgeldregeling zal van
kracht worden, indien:
a) het loonbesluit van de rege-

ring'per l juli 1976 wordt
opgeheven

en
b) indien er dispensatie ver-

leend wordt door het Minis-
terie van Sociale Zaken,

wanneer per l juli 1976 het
loonbesluit van kracht blijft.

Een verzoek om dispensatie
zal door de direktie aan de
Minister van Sociale Zaken
worden voorgelegd.

6) Voor de kantineprijzen en
openingstijden van de kantine
wordt de volgende kommissie in-
gesteld, welke op korte termijn
moet rapporteren: de heren
Glansbeek, Kerkhof en Veldhoven.

Door het vergevordere tijdstip
worden de agendapunten 7 en 8
(sociaal verslag 1975 en enquête
jongerenkommissie) uitgesteld
tot de volgende vergadering.

9) In de rondvraag zijn de vol-
gende onderwerpen aan de orde:
a) het struktuurplan Gusto
b) het promotiebeleid
c) de ziekengeldpremie
d) de ambulance

10) Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter de vergade-
ring met dank aan de leden voor
hun inbreng.

ZOMERAVONDVOETBAL:
KAMPIOEN!

IHC GUSTO I

Doordat het eerste elftal haar
naaste konkurrent N.W.W. met maar
liefst 3-0 terugwees en B.B.O.,
die theoretisch ons elftal nog
kon benaderen, hun wedstrijd
verrassend verloor, is IHC Gusto I
kampioen van de hoogste afdeling
van de Schiedamse bedrij fskompe-
titie; een enorm succes, waar-
voor onze felicitaties.

De kampioenen zijn maandag a.s.
om 19.00 uur nog te bezichtigen
op het korfbalterrein, sport-
park Harga, in de laatste wed-
strijd tegen iSoers. Het 2e elftal,
duidelijk in een te hoge afdeling

Redaktie: Afd. Pers. zaken. Schiedam,
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ingedeeld, zal moeite hebben de
laatste plaats aan en ander over
te dragen, maar onmogelijk is het
beslist niet. De wedstrijd tegen
Ranish is inmiddels gespeeld en
de laatste wedstrijd gaat tegen
Racing Vetus op donderdag 24 juni
a.s. aanvang 19.00 uur, eveneens
op het terrein van SVDPW, sport-
park Harga. Suksesl

WELLES - NIETES

In de komende weken zullen velen
van ons met vakantie gaan. Zo
wordt ook de redaktie van uw
lijfblad uitgedund. We hebben
besloten om op 2 juli en 9 juli
a.s. niet te verschijnen. Op
16 juli komen we weer wel uit.
Vanaf dan tot half augustus zul-
len we om de veertien dagen ver-
schijnen. Daarna zullen wij u
weer wekelijks bedienen.

GEVONDEN

Bij de posttafel zijn deze week
een drietal kleurenfoto's ge-
vonden (pasfotoformaat) van
drie meisjes in de leeftijd van
_+ 5 tot 10 jaar. De rechtmatige
eigenaar van foto's en dochters
kan zich vervoegen bij de PD,
mevrouw van Biesen.

IS ER NIET

De heer B. Roelfsema is met va-
kantie van 17 juni tot 12 juli.
Zijn "praktijk" wordt waargeno-
men door de heren Heiligers en
Vossen. "Behandeling" alleen
volgens afspraak.

DANK

Hierbij dank ik ook namens mijn
vrouw de direktie voor het mooie
bloemstukje dat we bij ons 25-
jarig huwelijk mochten ontvangen.

Fam. J.M. v.d. Laan

Mede namens mijn echtgenote zeg
ik langs deze weg hartelijke
dank aan het bijzonder Fonds
Lassers Gusto voor de ontvangen
gemeende wensen en de daarbij
gevoegde prachtige fruitmand.

W. van Noortwijk

Gaarne wil ik via deze weg het
Lassersfonds bedanken voor de

•fruitmand die ik tijdens mijn
ziekte mocht ontvangen.

J.S. de Raad

Mede namens mijn echtgenote
wil ik de medewerkers van Gusto
hartelijk danken voor de bloe-
men, die wij mochten ontvangen
op het feest van onze 25-jarige
echtvereniging.

L.A. van de Most

TE KOOP

Scalextric Race-baan,
met diverse accessoires.
Te bevragen bij PZ, mevrouw van
Biesen, toestel 354.

BUITENLANDSE VAKANTIE

Gaat u met vakantie naar Midden-
Oosten of Noord Afrika?
Neemt u dan de volgende adviezen
ter harte:
a) drinkwater

Bijde minste twijfel over de
betrouwbaarheid van het drink-
water verdient het aanbeveling
water voor gebruik te koken of
mineraalwater te gebruiken. Wees
ook voorzichtig met konsumptie-
i js.

b) Rauwe groenten, verse melk en
ongeschild fruit moeten niet
worden gekonsumeerd. Het nutti-
gen van rauw vlees kan risiko's
opleveren (paratyfus, lintworm).

c) Schelpdieren (mosselen, oes-
ters) kunnen eveneens besmet
zijn. Het rauw konsumeren
van dient dan ook te worden
ontraden.

d) Persoonlijke hygiëne is van het
grootste belang. Was uw handen
voor het eten en nadat u naar
het toilet bent geweest.

e) Vliegen en ander ongedierte
Draag er zorg voor dat uw
voedsel tegen vliegen en andere
soorten van ongedierte is be-
schermd.

Deze maatregelen gelden vanzelf-
sprekend in ieder zuidelijk gele-
gen land.

Prettige vakantie I
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VAKANTIEI

Hieronder volgen enkele wenken
voor een zorgeloze vakantie
zonder ongevallen en dus...
een behouden thuiskomst!

Uw huis (tijdens afwezigheid)

- Sluit alle deuren en ramen
goed af (ook kranen en schake-
laars
- Laat uw huissleutel, vakan-
tieadres (en -telefoon), reis-
route en kentekens van uw voer-
tuig (nr., merk, model, kleur)
achter bij een goede buur of
vriend
- Vraag deze (of anders de po-
litie) een oogje in het zeil
te houden
- Laat voor u waardevolle voor-
werpen/papieren e.d. niet in
huis achter (bank, safeloket)

Vervoermiddel en uitrusting

- Zorg dat auto, motor, scooter
e.d. in goede - dus veilige -
wegkonditie verkeren. Laat het
van te voren door een deskundige
keuren en in orde maken
- Autorijders, gebruik goedge-
keurde veiligheidsgordels: vast
en zeker!
- De onmisbaarheid, van een reis-
pakket voor uw auto lijkt voor
de hand te liggen. Maar hoeveel
zijn er niet die zonder op stap

25 JUNI 1976

gaan? Het reispakket van vandaag
is nog slechts bedoeld voor het
ter plaatse en eigenhandig her-
stellen van kleine mankementen.
Er zijn mensen die van zichzelf
beweren dat ze niet weten waar
de bougies zitten. Zij dienen te

bedenken dat er vele behulpzame
weggebruikers rondrijden. "Tech-
nische onwetendheid" is geen re-
den om het zonder reispakket te
doen. Voor het wegslepen op een
drukke weg heeft men beslist
hulp nodig. Om van een behulp-
zame automobilist te verlangen
dat hij daarvoor z£5n sleepkabel
gebruikt lijkt wat veel gevraagd.
Vandaar dat er een sleepkabel
in het reispakket behoort te zit-
ten. De ideale samenstelling is
als volgt:
1. Gevarendriehoek, 2. Sleepkabel,
3. een set lampen, 4. verband-
trommel, 5. een blik olie, 6. in-
struktieboekje, 7. dealerlijst,
8. een blik reservebenzine, 9. een
brandblusapparaat, 10. autokrik
(weet u nog hoe en of het apparaat
werkt?), 11. reservewiel op span-
ning.
- Denkt u dat uw banden er nog nét
mee door kunnen voor de vakantie
dan lijkt ons dat geen veilig
uitgangspunt. Zeker in Duitsland
wordt uiterst scherp op de banden
gelet. En wat voor narigheid kan
dat niet geven! Oponthoud, nieuwe
aanschaffen, volgende dag tonen
op het politieburo; wij kunnen
ons een prettiger vakantiebezigheid
voorstellen!

Redaktie: A'd Pars. zaken, Schiedam,
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Weggedrag
-Steeds in volle aandacht bij
weg en verkeer (ook in spiegels)
- Rijd "defensief", verwacht het
onverwachte, m.a.w. reken op moge-
lijke fouten van anderen.
W J l V *-» J- »• *—•• WA A W W • 111* t-l

lijke fouten van anderen.
- Houdt u strikt aan regels en
hoffelijkheid: snelheid, afstand
houden, voorrang geven, ~,-„v,+-,-v,~
^ipin crp\/p>n . v n n T c; r> T-f p r>pn .
houden, voorrang geven, richting
aangeven, voorsorteren, passeren,
enz....én: heb wat geduld!
- Voorkom misverstanden; overtuig
u dat de ander u (uw signaal)
tijdig opmerkt en begrijpt.
- Zorg dat bagage val-vrij is
gestuwd/bevestigd

MEDEDELING ENZICO

Ten aanzien van de verwerking van
deklaraties voor ziektekosten bij
Enzico kunnen wij u mededelen,
dat wanneer datum en aantal van de
bezoeken en de soort geleverde me-
dicijnen duidelijk op de rekening
zijn aangegeven, het niet noodza-
kelijk is deze specifikatie ook op
het deklaratieformulier te ver-
melden. Het indienen van het de-
klaratieformulier blijft uiteraard
wel noodzakelijk, waarbij in het
bijzonder moet worden gelet op
duidelijk invullen van naam, adres
en giro- of banknummer.

Wanneer een verzekerde door zijn
huisarts verwezen wordt naar spe-
cialist etc. en hij heeft op dat
moment geen verwijsformulier van
Enzico bij zich om door de huis-
arts te laten tekenen, kan hij
volstaan met aan de huisarts een
verwijsbriefje te vragen. Wanneer
hij dit briefje, met het verwijs-
formulier, instuurt aan Enzico,
is dit voldoende.

Door Enzico werd meegedeeld dat
zij aan de verzekerden bij af-
rekening geen specifikatie ver-
strekken. Enzico zal nog nagaan
in hoeverre zij door het aanpas-

sen van de declaratieformulieren
enigszins aan de binnen IHC
levende wensen tegemoet kan
komen.

G.A.C.

Het gaat met het installeren
van de nieuwe GAC-benzinepompen
niet zoals we graag hadden ge-
wild. Door een reeks van tegen-
zittende faktoren schuift de
tijd van ingebruikname steeds
maar op. Zoals het er nu echter
uitziet zal het mogelijk zijn
de volgende week de zaak gereed
te hebben. Wij verzoeken de
leden zich nog even met de oude
pompinstallatie te willen behel-
pen. U krijgt bericht van de
opening van de nieuwe!

DANK

Langs deze weg wil ik de direk-
tie en mijn kollega's bedanken
voor de getoonde belangstelling
en het bloemstuk dat ik tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis
heb ontvangen.

Th. Baars

Hiermede bedanken Marianne en
Sjaak Suvaal kollega's en
direktie voor de prachtige
geschenken die wij mochten
ontvangen met ons huwelijk.

Marianne en Sjaak Suvaal

Iedereen hartelijk dank voor de *
leuke reakties en bijdrage aan de
kado's die wij mochten ontvangen
voor onze dochter Penny.

Elly en Kees Verhagen

Wij hebben het erg fijn gehad!
Iedereen hardstikke bedankt
voor alles!

Peter en Ans Markx

AANGEBODEN VAN Ie EIGENAAR

Citroen 2 CV 4, bouwjaar augus-
tus 1972. Km-stand: 56.000
Kleur (licht)rood
Prijs: ƒ 2.500,--

DE REDAKTIE
EN ZORGELOZE

VAN HET GUSTONIEUWS WENST
VAKANTIE EN EEN BEHOUDEN

U ALLEN EEN
THUISKOMST!

PRETTIGE, ZONNIGE
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TERUG VAN VAKANTIE

.Jog lang niet alle medewerkers
zijn terug van vakantie. Zij,
die niet onze landsgrenzen hebhen
overschreden nebben het mooiste
en warmste weer sinds jaren ge-
had. In Frankrijk en Spanje
heeft het nog eens een keer ge-
regend.

n dat iedereen die terug
is gekeerd uitgerust is en er
met frisse moed tegenaan kan.
..'Jog slechts een klein jaar en
het is weer zover.

THEE

De aanhoudende hittegolf schijnt
op z'n retour te zijn. Wanneer
we maandag u.s. kunnen zeggen
dat we weer normaal weer hebben
zal de thee-met-citroen-ver-
strekking worden stopgezet.

'T was lekker en we hebben onze
dorst kunnen lessen, zullen we
maar zeggen.

.A.C. I

Zonder enig feestelijk betoon
is maandag 5 juli jl. de nieuwe
G.A.C, benzinetank installatie
in gebruik genomen. Het geheel
ziet er leuk en professioneel
uit en de afhandeling is sterk
verbeterd.

Het "doe-het-zelf" tanken' is
nog wel eens een reden tot
hilariteit, waaruit men kan
opmaken dat zelfs het tanken
van auto's enig "vakmanschap"
vereist.

WEKELIJKSE INFORMATIE
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Wij willen allen, en in het
bijzonder de direktie, danken
voor de medewerking welke wij
hebben ondervonden bij het
tot stand komen van deze nieuwe
installat ie.

G.A.C. II

Indertijd is gesteld dat ieder
GAC-lid of -donateur die van de
benzinepomp of de GAC-garage ge-
bruik naakt , een lidmaatschaps-
sticker op zijn autoraam moet
hebben. Als uitzondering mochten
zij, die bezwaren hebben tegen
het plakken van stickers op ramen,
het bewijs op verzoek tonen.

In de praktijk komt hiervan ech-
ter niets terecht; men komt met
de meest fantastische verhalen
op de proopen om het ontbreken
van de lidmaatschapsticker goed
te praten. Het bestuur is er dan
ook van overtuigd dat zij regel-
matig wordt bezwendeld door
niet-werknemers van Gusto.

Om de omringende benzinehande-
laren geen oneerlijke konkurren-
tie aan te doen en om moeilijk-
heden daarmee te voorkomen, heb-
ben zij tot de volgende maatregel
besloten: Met ingang van 23 juli
1976 dienen alle auto's, welke
gebruikmaken van de pomp of de
garage, de GAC-sticker op een
raam te hebben aangeplakt. Hett

kentekennummer van de sticker
moet korresponderen met de ken-
tekenplaat. Auto's zonder sticker
worden onherroepelijk geweigerd
voor bediening.

Wij vertrouwen, dat een ieder het
voortbestaan van onze benzinepomp

Redaktla Ma Pari zaken. Schiedam.
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wil handhaven en medewerking zal
verlenen. Ga geen diskussie aan
met de pompbediende en haal zo-
nodig een nieuwe sticker bij de
G.A.C.-administratie.

GUSTO B E N Z I N E P O M P

VOWDEM

herenhorloge, gevonden op
de Straatmakerswerf. Te bevragen
bij Personeelszaken.

VERMIST
9 juli 1976 - uit de fietsen-
stalling verdwenen een
Citano wielrenfiets, rood van
kleur, 10 versnellingen.

GEVOETBALD

Onderstaand het elftal van IHC
Gusto dat kampioen werd van de
Bedrij fszomeravond-voetbal kompe-
titie .

Deze foto werd gemaakt voor
het begin van de laatste wed-

i j d. Heren, nogmaals proficiat!

PKEVEWCION DE INCENDIO

Dentro de breve tiempo la secciön
Seguridad colocara avisos a las
entradas de las pasaderas de los
buques amarrados. Los avisos
enseïïaran un piano de disposición
del buque para indicar los lugares
peligrosos de incendio. El piano
muestra en rojo la parte del buque
donde se encuentra un logar peli-
groso de incendio o de explosion.

Tan pronto como un lugar esta fuera
del peligro, el aviso se modifi-
cara. Por si Vd. debe trabajar en
un tanque conservaco o un espacio
carrado, sfrvase informarlo al
piquete del servicio de incendios
(reconocible as casco rojo). Por
la calefacción del agente de con-
servacion es posible que gases peli-
groses de incendio escapen. Tenemos
que contar con este riesgo.

Esperamos que los avisos facorece-
ran la comunicación. NOS fiamos del
concurso de cada uno.
'acuerdese Vd. las cuatro I's'..
- Imprudencia
- Irreflexión
- Inconsideración
- Ignorancia

DANK

Hierbij dank ik de direktie van
IHC Gusto voor het bloemstuk dat
ik mocht ontvangen bij mijn thuis-
komst uit het ziekenhuis.

P. de Bie

Mede namens mijn vrouw wil ik allen
bedanken voor de hartelijke woorden

en geschenken die ik mocht
ontvangen ter gelegenheid
van mijn pensionering.

J. Ververs

Mede namens mijn vrouw dank
ik u hartelijk voor het
bloemstuk, dat wij ter ge-
legenheid van ons 50-jarig
huwelijk hebben ontvangen.

H. Mollemans'

TE KOOP:

Damesbrommer, merk Berini
Prijs f 350,--, i.z.g.s.
Inlichtingen toestel 210.
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VERHOGING SALARISSEN EN VER-
LAGING SOCIALE PREMIES _

Op grond van het door de regering
genomen en door de volksvertegen-
woordiging goedgekeurde "arbeids-
voorwaardenbesluit 2e helft 1976"
zijn met terugwerkende kracht tot
l juli 1976 de salarissen van de
werknemers van 23 jaar en ouder
verhoogd met een toeslag van

27, 69 "per periode. Voor de
jongeren zijn de bedragen: 22
jaar - ƒ 25,48; 21 jaar - ƒ 22,98;
20 jaar - ƒ 20,22; 19 jaar ƒ16,89.
Over genoemde bedragen worden géén
overuren-, ploegen- en eventueel
andere toeslagen betaald.

Per l juli 1976 zijn voor de werk-
nemer de volgende premie ver lagingen
sociale wetten van kracht geworden:

- ziekenfondspremie 0.7%
(van 4. 8 naar 4.1%)

- WAO-premie 0.5%
(van 3.55 naar 3.05%)

Voor degenen die krachtens de zie-
kenfondswet zijn verzekerd dus een
totale verlaging van 1;2%; voor de

een totale verlaging van
. 5 l .

Voor de werkgever treedt een tota-
le premieverlaging op van 1%
(AWBZ - 0.3%, Zfw - 0.7%, WAO +
0.2%, KWL - 0.2%).

De betaling van de toeslag en de
doorvoering van de verlaging van de
desbetreffende sociale premies zul-
len met ingang van de negende perio-
de 1976 plaatsvinden. Bovendien
wordt er dan een nabetaling verricht
over de achtste periode en een deel
van de zevende periode.

VERHOGING UITKERINGEN AOW/AWW/
KINDERBIJSLAG _

Per l juli 1976 is de AOW-uitkering
voor gehuwde bejaarden verhoogd van
/'1.068,- tot ƒ 1.117,- per maand;

23 JULI 1976

Voor ongehuwden is het bedrag van
ƒ 741,50 tot ƒ 762,50 verhoogd.
Voor weduwen zonder kinderen is de
maandelijkse uitkering verhoogd van
ƒ 741,50 tot ƒ 762,50; voor weduwen
met kinderen is het bedrag ver-
hoogd van ƒ 1.068,- tot ƒ 1.117,-.

De verhoging van de kinderbijslagen
per kwartaal is als volgt:

voor 2e en 3e kind:
van ƒ 288,60 tot ƒ 294,06

voor 4e en 5e kind:
van ƒ 384,54 tot ƒ 392,34

voor 6e en 7e kind:
van ƒ 425,88 tot ƒ 434,46

voor 8e en elk daarop volgend kind:
van ƒ 471,12 tot ƒ 480,48

De kinderbijslag voor het eerste
kind blijft ƒ 164,58

NOTULEN

Naar aanleiding van vragen met be-
trekking tot notulen van de vergade-
ringen van de Ondernemingsraad het
volgende:

Zo'n vier jaar geleden werd in de
Ondernemingsraad besloten, dat -
indien er belangstelling was - ieder
personeelslid gratis een abonnement
op de OR-notulen kon krijgen.

Er was bijzonder weinig animo. Zeven
(7) van de toen 1500 personeelsleden
hadden belangstelling getoond.

In het reglement op de ondernemings-
raad is vastgelegd dat het zgn.
Kort Verslag van de vergadering zo
snel mogelijk verschijnt na iedere
vergadering. Dit verslag geeft in
het kort aan de onderwerpen die be-
sproken zijn.

Een•toelichting op deze besprekingen
kunt u uiteraard bij uw Ondernemings-
raadleden krijgen.

Redaktie Afd Pars. zaken, Schiedam.
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GUSTQ AUTO CLUB

Door de moeilijke situatie bij de
oude GAG benzinepomp, en de daardoor
lange wachttijden, heeft een aantal
leden haar heil elders gezocht om te
tanken.

Nu de nieuwe installatie enige weken
in bedrijf is, en we er enige erva-
ring mee hebben opgedaan, kunnen
we gerust zeggen: "wachttijden zijn
er praktisch niet meer". Het tempo
van bediening hebben de leden nu
voor een groot deel zelf in handen,
nl. men probeert zijn of haar tank
tot het uiterste randje te vullen.
Die laatste liters kosten extra
tijd omdat dit vullen langzaam moet
gaan. En wij vragen ons af of het ..
nu echt zo nodig is om uw tank zo
vol te tanken?

Betaal per cheque, geld wisselen
kost ook tijd.

Het blijkt dat er nog steeds leden
zijn die niet weten dat de GAC-
benzineprijs ƒ 0,13 p/ltr onder
de normale prijs ligt. Dit bete-
kent dat een gemiddelde autorijder
per jaar ƒ 250,- tot ƒ 300,- kan
besparen.

De bedieningstijden van de pompen
zijn:

7.3Q - 8.00 uur
12.30 - 14.00 uur
16.00 - 17.30 uur

Heeft u uw GAC-sticker al op uw
autoruit geplakt? Na 23 juli a.s.
is dit verplicht gesteld!

NIET DOEN

In de afgelopen weken is er diver-
se malen lodaline in fontijnen ge-
gooid. Deze streek heeft ons bij-
zonder veel geld gekost. Er ont-
staat veel "troep" door, die moei-
lijk schoon te maken is. Wanneer
we alles gebruiken voor het doel
waarvoor het bestemd is, kost het
geen extra geld!

ALSNOG

Het blijkt dat diverse medewerkers
hun definitieve vakantieaanvraag
nog niet hebben ingeleverd. Inder-
tijd hebben wij gesteld dat u naast
uw aanvraag nog een definitieve va-
kantieopgaaf zou verstrekken. Als
u dat nog niet gedaan hebt, doet u
dit dan alsnog?

E . H . B . O .

De afdeling Schiedam van de Vereni-
ging "Eerste Hulp Bij Ongelukken"
berichtte ons dat de nieuwe kursus
voor het EGBO-diploma zal aanvangen
op 6 september 1976. De kursusavon-
den worden gehouden op maandag van
19.30 - 21.30 uur, terwijl de totale
kursus + 20 weken duurt. Aanmeldingen
kunnen geschieden bij het sekretari-
aat van de Vereniging: Vlaardinger-
dijk 335a te Schiedam (tel. 264188).

Zoals u weet vergoedt het bedrijf
u de kursuskosten mits u uw bewijs
van inschrijving toons aan onze Me-
dische Dienst. Nadat u het diploma
hebt behaald wordt u jaarlijks een
premie toegekend. Het is in ons
aller belang .dat zoveel mogelijk
medewerkers weten hoe te handelen
bij een ongeval.

HULP

Telefonische Hulpdienst Waterweg-
Noord.
Telefoonnununer 010 - 73.11.61

Dag en nacht bereikbaar, voor hen
die in geestelijke en/of sociale
nood verkeren.

DANK

Namens mij en mijn echtgenote,
hartelijk dank voor de aan mij toe-
gezonden bloemstuk aan mijn ziekbed.

Fam. Weeks-Netteb

Voor de grote belangstelling, ont-
vangen kado ' s en de vriendelijke
woorden tot mij gericht i. v. m. p
sionering, mede namens mijn vrouw,
hiervoor onze hartelijke dank.

L. P. Komijn

Hierbij danken wij allen voor de be
langstelling en het kado wat wij
mochten ontvangen ter gelegenheid
van de geboorte van onze dochter
Monique. Wortman

TOCH

Op 18 juni schreven wij dat wij
deze week niet uit zouden komen met
een editie van ons lijfblad. Uit
het vorenstaande blijkt dat we vol-
doende aanleiding hadden om toch
uit te komen. Volgende week zullen
we niet verschijnen.
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JACKET ZUIGER

Zoals U weet ontving IHC onlangs opdracht
van Pennzoil Ned. tot de levering van een
zg. deck met jacket.
Dit gevaarte wordt gebruikt voor gaswin-
ning in blok K13 van het Nederlandse plat.
De engineering werd uitgevoerd door
Heerema Engineering Service.

opdracht werd binnen IHC gegeven aan
HC Gusto Staalbouw voor wie wij het

jacket vervaardigden. We hebben allen de
constructie kunnen zien groeien op het
terrein achter de G.P.B.-hal.
Welnu, geheel op schema konden wij op
zaterdag 31 juli het jacket afleveren.
Dit is inmiddels op zee geplaatst en men
is thans doende het in de zeebodem te
verankeren door middel van vier zg. pi les
van elk 75 m lang. Deze pi les zijn even-
eens door ons gemaakt.
Vooral omdat we in de huidige marktsitu-
atie bijzonder scherp moeten inschrijven
is het goed te kunnen constateren dat we
het geraamde aantal uren niet hebben
overschreden. En dat is, dachten we, een
mooi resultaat van onze gezamenlijke
kracht inspanning!

PELERIN

Het d.p.-boorschip met deze mooie naam
l i g t momenteel in dek bij Wilton-
Feijenoord, waar o.a. herstelwerkzaam-
heden aan het verfwerk worden verricht,
het materiaal voor de tewaterlating
wordt verwijderd, de anti-foulinglagen
worden opgebracht en enige verbeteringen
worden aangebracht aan de dwarsschroeven.
De proefvaart start op maandag 16 augus-
tus. Men is voornemens ca. drie dagen
te besteden aan nautische beproevingen
op de Noordzee en vervolgens koers te
zetten naar de Sognafjord in Hoorwegen
voor de d.p.-proeven. Het geheel zal
circa twee weken in beslag nemen.
We zullen U van het verloop van de
proefvaart in volgende afleveringen van
het Gusto Nieuws op de hoogte houden.

Voor dit vaartuig, ingeschreven als
ordernummer 880, zijn de houtscheepma-
kers met man en macht bezig aan de hel-
ling, daarin bijgestaan door ijzerwer-
kers van de afdeling Eindmontage.
Het doet ons goed die kleine groep van
houtscheepmakers eens voor het voetlicht
te halen, een groep die met haar zware
werk toch veelal een enigszins geïsoleerd
en verborgen bestaan leidt, daar onder
de helling. Ook zonder hun prestatie
kan het Gusto-raderwerk niet draaien!
Wij wensen hen succes toe met hun werk
en weten dat zij gesteld zullen staan
als de eerste kippekooisectie op 23
augustus zal worden geplaatst!
Over het verloop van de bouw van de zuiger
zult U in deze kolommen t.z.t. meer
vernemen.

GESLAAGD

In de vakantieperiode ontvingen wij van
het leerlingwezen de uitslag van de in
de maand juni gehouden examens Bemetel
en V.E.V. Eind September zal officieel
een diploma kunnen worden uitgereikt aan:

C.J. Alders
B. Doornbos
J.H. Korpel
D.A. v.d. Spek
Soetinga
B.A. v.d. Spoel
J. Bouman
J. Dane
R.H. Meerhof

H. v. Dorst
J. v. Kuyeren
W. Schaap
P. B roe r

J. Suvaal

Bemetel

Bemetel
H

II

A
A
A
A
B
A + B
A
A
A

Bemetel Draaien A
" Uitslaan en Afschr,
n n n

V.E.V. M2T

Redaktie: Afd. Pers. zaken. Schiedan
Tel. 010-26 04 20, toestel 137/138



NIEUWELINGEN

Maandag 9 augustus j.l. stapten dertien
nieuwe leerlingen voor de bedrijfsschool
onze poort binnen om opgenomen te worden
in onze Gusto nelederen.
Die maandagochtend en dinsdag werden
zij, na de officiële verwelkoming door
de heer Heiligers, door een aantal
funktionarissen wegwijs gemaakt.
De goede zorgen van onze leermeesters
en ieders medewerking zullen hen helpen
zich spoedig bij ons thuis te voelen.
Wij wensen onze nieuwe jeugdige
medewerkers en hun leermeesters
succes toeJ

GAG l

Zoals U bekend, zijn er diverse toevoeq~
middelen voor de smeerolie van auto's
in de handel, zoals STP-Wynn's-Holts etc.
De leveranciers van deze producten garan-
deren betere prestaties en minder slij-
tage van de motoren bij gebruik van deze
toevoegmiddel en.

Enige autobladen hebben in een artikel
de uitslag van beproevingen met deze
toevoegmiddelen bekend gemaakt.
Uit deze beproevingen blijkt, dat wie
een goede smeerolie in zijn auto ge-
bruikt (de GAC levert goede smeerolie)
er beter aan doet geen toevoenmiddelen
te gebruiken, men spaart dan de motor
en de portemonnaie.

Zij die meer informatie willen hebben,
kunnen bij het bestuur (hr. de Raay)
copieën van deze rapporten aanvragen.

GAC l l

Wij hebben U reeds verteld dat het
benzine tanken bij de GAC-benzine-
pompen vlot gaat. Het gaat zelfs zo
vlot, dat we 's avonds het laatste
half uur practisch geen klanten meer
hebben.

Daar onze penningmeester, die dage-
lijks de kasstaat na afloop moet op-
maken, ook graag op tijd achter zijn
"warme hap" zit, hebben we besloten
om met ingang van 16 augustus a.s.
de sluitingstijd van 17.30 terug te
brengen naar 17.15 uur.

HONSTERBOEKJES

In verband met het registreren van de be-
nodigde gegevens verzoeken wij iedereen
die in het bezit is van een monsterboekje,
d i t af te geven bij de heer H. de Rooy,
afdeling CMA, tst. 270.
Dit geldt voor zowel die personen die
met de Pélerin gaan proefvaren als de
thu i s b l i j vers.

EVEN TIJD VOOR DE VUILIGHEID

Hygiëne = Gezondheid (volgens de oude
Grieken)

En wij gebruiken dit woord ook maar te
hooi en te gras. Oh, wij weten het wel
en w i l l e n ook gezond zijn en blijven.
Grote stukken in de tijdschriften,
actiecomité's, radio, televisie, noem
maar op. Het moeten grote groepen
mensen zijn die zich daarvoor interes-
seren, overal kon je ze tegen. Nee,
gezondheid gaat bovenal. Daar is wat
voor gevochten. Ongedierte is verdwenen,
geen rat meer te zien. Kakkerlakken en
torren uitgeroeid.

Ja, dat was, maar nu al lang niet meer.
Het ongedierte komt terug. Het milieu
wordt voor hen beter. Wij leggen voedsel
voor hen neer. We hebben genoeg, te
veel. Vooral op warme dagen liggen over-
al verspreid de pakjes met één of meer
boterhammen, belegd met kaas of worst.
Een geloof maar dat ze het lusten, onze
ratten, die de afgelopen jaren alleen M
maar vergif van onze verdelgers te
vreten kregen. Ook voor ratten is de
gouden tijd weer aangebroken.
Een dan de melkcartons en bekertjes. Met
honderden over het terrein, meestal
leeg, sommige half of geheel vol.
De melk zuur en bedorven, kweekplaats
voor bacteriën. En wij maar ziek worden
en niet weten waardoor...

Wel mensen, dat komt hierdoor: Na ge-
bruik gooit U die rommel uit Uw handen
op de plaats waar U het nuttigt. Op de
straat, tussen platen en profielen, in
de scheepsbouwhal en aan boord van
schepen, overal komt men die troep tegen.

En de prullemanden en afvalbakken
b l i j ven leeg...

Natuurlijk weet ik, dat JJ zoiets niet ™
zal doen. Maar mocht U een ander iets
zien wegwerpen, wijs hem er dan op dat
het niet alleen rommelig staat en een
obstakel vormt, maar ook dat het onze
gezondheid kan kosten.

Lang geleden heb ik eens een plaat ge-
tekend waarop een rattenfamil ie, vader,
moeder, zoons en dochters, keurig gekleed
aan de ontbijttafel zaten. Op tafel lagen
dezelfde produkten waarover ik hier schrijf:
Brood, melk, schillen enz.
Eronder stond met grote letters:
"De mensen hebben de pest aan ons en ze
geven ons zelfs te eten ook. Vreemd, die
mensen...".

Hoewel ik mag aannemen dat, nadat dit stukje
aelezen is, geen afval meer aevonden wordt,
zou ik toch graag wi l l e n dat, mocht U nog
iemand zien...
Enfin, laten we gezond b l i j v e n , van
lichaam en ook van verstand.
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VERGETEN TE PRIKKEN

Dit euvel is, sinds er taxi's wor-
den gestuur en het geld gaat
kosten als men niet afprikt,
sterk in omvang afgenomen.

We zijn er daarom inmiddels toe
^Dvergegaan niet zondermeer een
taxi te sturen maar, indien de
betrokkene telefoon heeft, van
dat kommunikatiemiddel gebruik
te maken.

In'zo'n geval heeft men van zijn
vergeetachtigheid geen nadelige
financiële gevolgen.

We hopen evenwel dat dit niet
met zich mee brengt dat het
aantal niet afgeprikte kaarten
weer gaat stijgen. Is dat wel
het geval dan zal worden over-
wogen de telefoon te laten voor
wat-ie is!

OVERSCHAKELING
IHOOGSPANNINGLASTSCHAKELAAR

In verband met de overschake-
ling van de hoogspanninglast-
schakelaar zal er geen elektri-
citeit en lucht zijn op de
volgende gedeeltes van de werf:

- OD zaterdag 4 september a.s.
van 02.00 tot 17.00 uur

De gehele werf.

- In het weekend 11 en 12 sep-
tember a. s. van zaterdag
02.00 uur tot maandag 07.00
uur

SB-hal, CB-hal inkl. kantoren
en bar, timmerwinkel, zaagge-
bouw, acculaadstation + trak-
tiegarage, CBP magazijn, was-
lokaal onderaannemers, kabel-

. gat, terrein CB inkl. Peiner-

kraan, plaat- en profieloark,
waslokaal CB-buiten, brand-
weerkazerne .

VAN START

Vanmiddag is een 15-tal medewerkers
van start gegaan met de kursus
"Isometrisch schetsen". In samen-
werking met de Stichting Bijzon-
dere Kursussen is deze kursus tot
stand gekomen.

Deze eerste groep medewerkers zal
in de toekomst de in deze kursus
vergaande kennis in praktijk moe-
ten brengen. De zogenaamde Euro-
pese en Amerikaanse projektie-
methoden worden steeds meer ver-
drongen door de isometrische me-
thode .

Voor de leken onder u: het gaat
hier om het in tekening brengen
van pijpleidingsystemen en het
kunnen lezen van deze tekeningen.
Wij willen graag bijblijven bij
alle ontwikkelingen die zich voor-
doen. Sukses toegewenst aan kur-
sisten en leerlingenl

THEE

Het uitzonderlijk mooie zomerweer
is waarschijnlijk nog niet helemaal
voorbij I De kantinedienst mist op
dit moment nog 5 serveerkannen:
Wilt u zorgen dat ze terugkomen?

AANGESTELD

In verband met de pensionering van
de heer L. Komijn is met ingang van
l augustus 1976 de heer C. van
Klinken aangesteld tot beheerder
Houtpark. Graag wensen wij de heer
Van Klinken sukses toe in zijn
nieuwe funktie.

Redaktie Afd Pers. zaken, Schiedam
Tel. 010-2604 20. toestel 137/138



DE IDEZENBUS INTERESSE?

Dinsdagavond jl. kwam de ideeënbus-
kommissie in bijzondere zitting
bijeen in de "bar" onder voorzit-
terschap van de heer Ir.J. Sjouke

Reden van deze bijeenkomst was
het uitreiken van een tweetal hoge
beloningen.

Een premie van ƒ 1.500,-- werd
overhandigd aan de heer J. Heeres
voor zijn idee om palen van hef-
eilanden te standaardiseren,
zodat snellere levertijden moge-
lijk werden.

Maar liefst ƒ 1.800,-- premie
werd uitgereikt aan de heer
Meen) Andeweg. Hij kwam op het
idee dat Gusto zelf zijn banden
zou gaan plakken en wel met be-
hulp van de door hun uit oude'
onderdelen samengestelde banden-
pers .

Hierna vond de verloting plaats
van de extra premies onder de
inzenders van ideeën (1975) die
voor een beloning in aanmerking
kwamen.

De hoofdprijs van ƒ 500,— ging
naar de heer C.J. Lemson. De 4
tweede prijzen van ƒ 75,— gin-
gen naar de heren G. v.d. Stelt,
P.W. Slavenburg, J. Heeres, en
C.A. Magielsen + W. vd. Poel.

De loten werden getrokken door
de heer K. Wiegel. Uiteraard
werden de bedragen nog eens
goed nageteld onder het genot'
van wat geestrijk vocht.

Misschien een aansporing om ook
eens met een idee te komen!

TE KOOP

- l tafel, l kloostertafel,
bankstel (bank + 2 fauteuils)
l bergmeubel.

- 250 1. diepvrieskast, stan-
daardmodel (General Motors),
iets de'f ekt.

- Koelstra kinderwagen, 7
maanden oud, i.pr.st. (nieuw-
prijs ƒ 250,--); vaste prijs
ƒ 100,--

Inlichtingen PZ, toestel 354.

Onder onze medewerkers zal ze-
ker grote interesse zijn om in
het bezit te komen van een tafel-
zirkel-zaagmachine (bladmaat
80 x 55).

Gezien deze verwachting is ten
aanzien van 2 van dergelijke
machines, die in slechte staat
van onderhoud verkeren, besloten
ze onder de gegadigden te ver-
loten. De prijs per machine is
vastgesteld op ƒ 50,--.

Wanneer u interesse heeft moet
u het volgende doen: u zet uw
naam en personeelsnummer op een
velletje papier en vermeldt daar-
bij dat u gegadigde bent voor
een zaagmachine. Lever dit
briefje in bij Mevrouw E. van
Biesen (één briefje per geïnte-
resseerde) voor woensdag 8 sep-
tember 12.00 uur.

Onder het toeziend oog van nog
enkele aan te wijzen onpartij-
digen zal de heer K. Wiegel 2
medewerkers gelukkig kunnen
maken. In het e.v. Gustonieuws
zult u de resultaten lezen.

WONINGRUIL

Aangeboden 4 kamer beneden wo-
ning met tuin (Burg. van Haaren-
laan 1545). Gevraagd 5 of 6
kamerwoning, eventueel beneden.

Inlichtingen PZ, toestel 354.^

TE KOOP

Bankstel (4 persoonsbank + 2
fauteuils) in goede staat.
Prijs ƒ 50,—.
Inlichtingen PZ, toestel 354.

DANK

Daar het onmogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken willen
wij langs deze weg direktie, ba-
zen, kollega's en oud-kollega's
bedanken voor de getoonde belang-
stelling tijdens de ziekte van
Cor bij ons thuis zowel als in het
ziekenhuis en voor de vele blijken
van medeleven bij het overlijden
en de crematie. Uw aanwezigheid
heeft ons heel goed gedaan in deze
moeilijke tijd. Fan. Penning
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VAN DE REDAKTIE

In de achter ons liggende weken
ontving u uw lijfblad slechts
éénmaal in de veertien dagen.
De nieuwsgaring is dermate tijd-
rovend dat de redaktie besloten
heeft in het vervolg éénmaal
per twee weken uit te komen.
'~~cht er aanleiding toe zijn,

<_4fh bestaat uiteraard de moge-
lijkheid met een extra editie
uit te komen.

EINDMONTAGE l

Om u te informeren hoe Eindmon-
tage (EM) er nu uitziet, hebben
we gemeend het organisatiesche-
ma te publiceren, met een korte
verklaring van de aktiviteiten
van de sub-afdelingen:

Van links naar rechts ziet u in
dat schema:

1.Eindmontage Scheepsbouw (EMS)
-De aanbouw op de helling, m.a.w,
het uit sekties opbouwen van
een kasko. Een aktiviteit van
-Dornamelijk ijzerwerkers,
lassers, branders, slijpers.

-Wat grotendeels ook op de
helling gebeurt is het persen
van tanks. Een aktiviteit van
de "luchtsektor".

-Op de helling begint tevens
reeds de aankleding van het
kasko met zg. kasko-rest (fun-
daties, trappen, bordessen,
enz.) wat zich voortzet na de
tewaterlating.

-Opbouw van staalkonstrukties,
als grote kraanonderdelen.

-De zorg voor stellingwerk en
opruimwerkzaarnheden vormt een
dienstverlening voor iedereen
aan boord werkzaam.
-Tenslotte valt het maken van
akkomodatieruimten (scheepsbe-
schieten) onder de taken van
EMS.

17 sei5tenber l'i 76

2.Eindmontage Pijpfitten (EMP)
Monteren en persen van pijpwerk
aan boord. Het pijpwerk bestaat
uit: scheepspijpleidingen en het
veelal hoge druk pijpwerk t.b.v.
boorinstallaties. Diverse konstruk-
tiewerk rondom het "boorgebeuren"
wordt eveneens "meegepakt". Tevens
behoren de pijpschetsers (een
stuk werkvoorbereiding) bij EMP.

3.Eindmontage Werktuigbouw (EMW)
Uit praktische overwegingen ii"
deze afdeling in twee sektoren
verdeeld, te weten:
a. EMW-montage, die zich bezighoudt

met het monteren en samenbouwen
en afstellen van voortstuwings-
installaties , boorinstallaties,
kranen en allerlei hulpwerktui-
gen aan boord. Bovendien wordt
hulp verleend bij het inbedrijf-
stellen van deze installaties.

b. EMW-in bedrijfstellen en service-
verlening. De naam zegt het
eigenlijk al: het in bedrijf-
stellen en overdragen van onder
a. genoemde installaties aan de
klant en klasseburo. Bovendien
wordt door deze groep "nazorg"
gegeven na overdracht en ver-
trek van de gehele order.

4.Eindmontage Logistiek (EML)
Zie hiervoor het aparte hoofdstuk
op een van de volgende bladzijden
van dit nummer met bijbehorend
schema.

5.Eindmontage Hout (EMH)
Ook deze sub-afdeling bestaat uit
twee sektoren:
a.Timmerwinkel t.b.v. aanmaak meu-
bilair en prefabrikage van aller-
lei andere onderdelen, later aan
boord te monteren.

b.Modelmakerij: voor de aanmaak
van modellen voor gietwerk.

Opgemerkt dient te worden, dat
door de samenvoeging van timmer-

Redaktl»; Afd. Pers. zaken, Schiedam.
Tel. OIO -26 04 2O, toestel 137/13»



winkel en modelmakerij de mogelijk-
heden zijn vergroot om de werkzaam-
heden van elkaar over te nemen.
Tevens dient vermeld, dat het'
scheepsbeschieten enz., genoemd
onder EMS, eveneens door mensen
uit deze groep wordt uitgevoerd,
voor zover niet uitbesteed.

6.Eindmontage Subcontractor-
coördinatie
Deze tak van EM regelt alle akti-
viteiten van onderaannemers t.o.v.
de aktiviteiten van EM en t.o.v.
de onderaannemers onderling. Onder
onderaannemers (subcontractors)
verstaan we die firma's, die bij-
voorbeeld de elektrische installa-
tie voor ons verzorgen, of het
schilderwerk, of de ventilatie,
enz.
Buiten de afstemming t.o.v. ande-
ren, vormen de kontrole op de
kwaliteit, de voortgang en de
uiteindelijke financiële afwikke-
ling belangrijke aspekten.

i—i f • T T-N v t f\ r rn \i i t T •

EIjiDMOnTAGL

Het ingang van l oktober 197G
is de heer H. Kirsch benoemd
tot Chef Eindmontage Logistiek.

Een verklaring van het woord
Logistiek lijkt op zijn plaats.
Logistiek is eea begrip uit deo g s e eea egrp u e
krijgskunde, maar vindt in net
bedrijfsleven steeds meer toe-
passing. Het behelst: het
voorbereiden en uitvoeren van
die aktiviteiten, die nodig
zijn om een produktie-af deling
te laten funktioneren .

Wat doet nu EML precies en
welke sub-afdelingen vallen
daaronder :

l .Houtscheepmakers

Het gereedmaken van bouwplaat-
sen, zoals de hellingen. Alle
voorbereidende handelingen
t. b. v. tewaterlatingen.

2. Kabelgat

Beheer en uitgifte van trans-
portgereedschappen, afmeer-
voorzieningen . Uitvoeren van
inscheer- en tuigwerkzaamheden
aan boord van de ordernummers .
Beheer en uitgifte van stelling-
materialen. Uitvoeren van af-

zettingen, plaatsen van trappen
of ladders, waar dit t. b. v. het
veilig werken aan boord nodig is

Transport

Dit houdt in:
Alle transporten vanaf de water-
zijde d. m. v. bokken (inkl. de
watertransporten-zelf ) .
Intern Eindmontage transport.
Verlenen van hulp bij bijzondere
montages. De transporten over
het Gusto-wegennet tussen de
verschillende afdelingen.

4 .Beheer opslagterreinen

Deze terreinen zijn: "Kaarsen-
terrein", terrein om gritloods,
(behalve ruimte voor halffabri-
katen) en terreinen bij hellingen
en steigers. Als beherende afde-
ling is men verantwoordelijk
de netheid en het doelmatig ge-
bruik van de terreinen.

5 .Beheer Gritloods

De belangrijkste taak hier ligt
op het coördinerende vlak, tussen:
scheepsbouw-binnen , transport ,
schildersbedrij f, kwaliteitsdienst
en EMS. Alles in het kader van de
planning.

De heer Hirsch gaat als chef deze
taken op zich nemen; wij wensen
hem daarbij veel succes.

TE KOOP

Mutsaerts kinderwagen met wan-
delwagenbak; televisie-toestel
zwart-wit; diaprojektor met scherm.

Een afzuiger, een ronde glazen
salontafel en een éénpersoonsledi-
kant.

Wie wil door plaatsgebrek mijn
nog zo goed als nieuwe radio +
casette + pick-up. Alles stereo
met mikrofoon + 4 x 10 Watt boxen
overnemen; alles ca. 2 jaar oud.

Inlichtingen over bovenstaande
advertenties bij Personeelszaken,
toestel 354.



SCHEMA EINDMONTAGE LOGISTIEK (EML)

Chef EML
H. Hirsch

J

Voorbereiding transporten
en tewaterlatingen
Weideman (plaatsverv. chef EML)

Houtscheep-
makers
vm. Kerklaan

Kabelgat

Van Bekhoven

Transport

bs. Slavenburg

Beheer Opslag-
terrein

Beheer Gritloods

steigers +
mat. aanvoer
vm. Den Hartog

bijz.transporten
montage
vm. Andeweg

kraanbaan

vm. Ouwendijk

rollend
materieel
vm. Janssens

EX-vPu
14.9.1976



SCHEMA EINDMONTAGE

Hoofd EM
L. van Putten

EMS
Chefs;
Brinksma
Rasenberg

IJzerw.bazen
Barzilay
De Jong
Stierman Sr.
Heesbeen

Lassersbazen
Van Bedaf
v.d. Schoor
Visseren

Brandersbaas
Kurvers

Luchtbaas
Verhoev

Timm.baas
Koevermans

Voorlieden

EMP
Chef:
Rietveld

Pijpfittersbazen
Teerds
Bax
Stevens

Schetsersbaas
Rotscheidt

Voor Heden

Pijpfitters
Pijplassers
Schetsers

r
EHW montage
Chef:
Vorster

Bankw. bazen
De Raay
Lissenberg
v.d. Bos

Voor l i eden

Bankwerkers

EMW;
Chef;
Vorster

Secr. R. Verboon

IBS + Service
Chef:
De Ridder

In bedr.st.
Klinkhamer
Coudbeek
Houweling
Berkhout
Boer
Uapenaar

EML (Logistiek)
Chef:
Hirsch

Werkvoorber.
Transport

WEideman

Baas Kabelgat
Van Bekhoven

Transportbaas
Slavenburg

Hellingbaas
vm. Kerklaan

Voorlieden

Kraandrijvers
Aanslaanders
Machinisten
Chauffeurs
Houtscheepm.
Personeel

Kabelgat

EMH
baas:
v.d.Heuvel
Zwep

Subcontractors
Coordinator(s);
Wouters

Timmerlieden
Modelmakers

IJzerwerkers
Lassers/gutsers
Branders
Hakkers/siijpers
Boorders
Scheepsbesch.

,

(zie schema Ef*

EM-vPu
14.9.1976



OP DE FOTO

Op vrijdag 15 en maandag 18 okto-
ber a.s. zal het periodiek röntgen-
ologisch borstonderzoek plaats-
vinden .

Iedereen zal hiertoe persoonlijk
worden uitgenodigd.

Zoals te doen gebruikelijk be-
hoeft u zich niet te ontkleden.
Alle metalen voorwerpen echter
dient u van uw bovenlichaam te
verwijderen, i.v.m. schaduw op
de röntgenfoto.

Laat dat deel van uw lichaam ook
eens op de foto zetten. Het is
in uw eigen belang. Voor deel-
nemers aan het hart- en vaat-
onderzoek is deze foto van be-
lang om te kunnen deelnemen

n dat onderzoek. Zij moeten
s wel komen wil de rest van

het onderzoek zin hebben!

TELEAC

Vanaf zondag 19 september a.s.
zendt Teleac opnieuw de serie
uit: "Sociale verzekering, wat
moet u doen als ...."

ledere week staat een bepaalde
gebeurtenis of situatie centraal
en wordt antwoord gegeven op de
vragen: wat moet u doen, waar
moet u zijn, waar hebt u recht
op en wie kunt u om advies vragen.
Elk programma komt via Nederland
I driemaal per week op het scherm
en wel zondag 15. 3ü - 1G.OO uur,

ensdag 15.00 - 15.30 uur, za-
terdag 13.15 - 18.45 uur. Graag
willen wij u op deze kursus at-
tenderen. U steekt er wellicht
wat van op!

PENSION

Voor één van onze Spaanse mede-
werkers zoeken wij op korte
termijn een goed pensionadres.
Voor nadere inlichtingen Mevr.
M. v.d. Poll, toestel 310.

GEVONDEN

Een nog ongebruikt kleurenfoto-
rolletje; te bevragen bij mevr.
van Biesen, toestel 354.

H.T.S. DORDRECHT

Op 24 en 25 september 1976 hoopt
de M.T.S. te Dordrecht haar 65-
jarig bestaan te vieren. De voor
dit jubileum ingestelde lustrun-
kommissie is dan ook op zoek naar
zoveel mogelijk namen en adressen
van oud-studenten.

De feestdag voor de z.g. "reünis-
ten" wordt gehouden op zaterdag
25 september a.s. in het school-
gebouw te Dordrecht. Zij die een
uitnodiging wensen ie ontvangen,
dienen zich schriftelijk en wel
per briefkaart te wenden tot

Lustrumkommissie il.T. S. Dordrecht
Oranje laan 262
Dordrecht

Bij hun' opgave dient behalve :iaa;r.
en adres ook te worden vermeld:
jaar, waarin werd afgestudeerd en
afstudeerrichting.

Zoals in onze vorige editie ver-
meld zouden wij de namen van de
gelukkigen (tafelcirkelzaagmachin
bekend maken. Welnu, het zijn
de heren D. Zwarts en W.G. van
Slobbe. Gefeliciteerd!

VAKATURE

Op de Bedrij fstekenkamer is
plaats voor een 1 : l mallenma-
ker, die zich in hoofdzaak zal
bezighouden met het mallen van
boeien, kraanarmen, e.d.

Kandidaten dienen goed thuis te
zijn in het lezen van tekeningen.
Zij kunnen zich opgeven bij de
heer B. Roelfsema, toestel 132,
kamer 111, afdeling PZ.

MONSTERBOEKJES

In het Gustonieuws van 13 augus-
tus jl. deden wij het verzoek aan
iedereen die in het bezit is van
een monsterboekje, dit af te ge-
ven. Nog lang niet iedereen heeft
dit gedaan.

Vandaar deze tweede oproep; u
gelieve de monterboekjes af te
geven bij de heer H. de Rooij,
afdeling CMA, toestel 270.



EVEN NOTEREN'.

U gelieve de volgende wijzigin-
gen in uw interne telefoongids
aan te brengen:

opnemen

tst naam afd
125 Beers,J.M.van AS
250 Celant,ing. B. VG
387 Houweling,ing. W. OW
351 Kloos, L.R. JTM

Meer, R.C.F.van der PC

kamer
122
136
408
168
137

wij zigen

tst naam

177 Alewijnse, A.B.W.
Binée,ir. A.G.R.

254 Toma,ntej . E.G.M.
275 Vries, G. de
299 Wijchers, J.J.

afd kamer

CMD
VG
OG
PC
VG

136
155
137
135

afd

vervallen

tst naam

259 Bruin,ing. J. de
298 Schee, D. v.d.
275 Timmermans, C.J.J

DANK

Voor bloemen, planten, handjes,
kusjes, kaarten, zomaar, alles,
niets, bedankt van harte,

Ruud en Sjan Schell

•DANK

Mede namens mijn echtgenote dank
ik direktie, chefs, bazen en
kollega's, bestuur en leden perso-
neelsvereniging, OR en Dorusfonds
en allen die de receptie hebben
verzorgd voor hun blijken van be-
langstelling ter gelegenheid van
mijn pensionering. Zij hebben de
dag van mijn afscheid tot een on-
vergetelijke dag gemaakt. Ik wens
u alleen een goede gezondheid toe
en voorspoed en gluk tot in lengte
van jaren.

W. van Katwijk

Mede namens mijn vrouw hartelijk
dank aan direktie, personeels-
dienst, chefs, bazen en kollega's
voor de bloemen en kado's bij
mijn 40-jarig jubileum.

E.A. Overdelinde

Hierbij onze hartelijke dank
voor het door Gusto gestuurde
bloemstuk ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijksfeest.

Farn. T. OUwens

Mede namens mijn vrouw en kinde-
ren bedank ik direktie en mede-
werkers voor het prachtige bloem
stuk dat wij mochten ontvangen
voor ons 25-jarig huwelijks jubi-
leum.

Th. Baars

Hartelijk dank aan direktie en
kollega's voor de blijken van
belangstelling, getoond bij mijn
verblijf in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst.

Cor Snijders

Mede namens mijn vrouw zeg ik de
direktie hartelijk dank voor het
mooie-bloemstuk dat wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van de
geboorte van onze dochter Nicole

H.J. Mulder

Mede namens mijn vrouw wil ik
hierbij iedereen hartelijk bedan
ken voor de attenties bij de
geboorte van onze dochter.

H.M. Koevermans



IHC Gusto Nieuws WEKELIJKSE INFORMATIE
VOOR DE MEDEWERKERS
VAN IHC GUSTO B.V.

NUMMER 30 l OKTOBER 1976

UITGEREIKT

Vrijdag 2k september j l . werd in
de Dukdalf een vreugdevolle bijeen-
komst belegd. De oogst aan Bemetel/
VEV-diploma ' s kon aan de geslaagde

worden uitgereikt.

De heer L. A. van Gunsteren over-
handigde de deiploma's aan:

B.v.d.Spoel
J . Dane
J. Bouman
R. Meerhof

Suvaal
Broer
Schaap

v.Kuyeren
Soetinga

v.d. Spek
Korpel

v.Dorst
Alders
van Til

J.
P.
W.
J.
L.
A.
K.
M.
C.
E.

Doornbos

Scheepsbeschieten B
Scheepsbeschieten A
Scheepsbeschieten A
Scheepsbeschieten A
Sterkstroommonteur
Uitsl/afschr.scheepb.
Uitsl/afschr.scheepb.
Uitsl/afschr.scheepb.
Metaalbew. sb. B
Metaalbew. sb. A
Metaalbew. sb. A
Draaier A
Metaalbew. sb. A
Land- en scheepsinst,

monteur
Metaalbew. sb. A

Bij de felicitaties, waarbij ook de
ouders, verloofde, meisje of echtge-
note werden betrokken, ontvingen de
jongelui een enveloppe met inhoud.

De heer Koudstaal, consulent van de
Bemetel, kreeg daarna het woord. Hij
feliciteerde de gelukkigen met het
behaalde sukses en hield een pleidooi
om verder te gaan met leren. Een vak-
bekwaam ijzerwerker kan altijd over-
stappen naar de constructiebouw; om-
gekeerd kan dat niet zo gemakkelijk.

Dat de verstandhouding tussen kandi-
daten en docenten goed was konden de
aanwezigen zien. Alle leermeesters
kregen een afgemeten hoeveelheid
kostelijk vocht aangeboden in glas-
verpakking .

De verbondenheid van Gusto met
de Stichting Bemetel en de Cen-
trumschool werd op symbolische
wijze door de heer Vossen uitge-
drukt door overhandiging van een
stropdas in IHC-stijl aan de heren
Koudstaal, Don en Van Zanten.
Daarna werden - traditiegetrouw -
de geslaagden op de gevoelige
plaat vastgelegd, zodat publika-
tie in het Zeskant spoedig zal
kunnen volgen.

De inspanningen van de Jongeren-
kommissie hebben ertoe bijgedra-
gen, dat het een gezellige en
geslaagde avond is geworden.

Vanaf deze plaats hartelijk dank
en de kandidaten nogmaals gefeli-
citeerd.

JUBILEUM

Op donderdag 23 september werd
het feit herdacht dat de heer W.
Onderdelinden 35 jaar geleden lid
werd van de Bedrijfsbrandweer van
Gusto. In een gezellig samenzijn
met het corps, waarbij de zaak
werd natgehouden, werden de jubi-
laris en zijn echtgenote gehul-
digd en enkele kado's overhandigd.
Om deze bijeenkomst nog meer in-
houd te geven werd aan een vijftal
leden, ter afsluiting van de ge-
volgde kursus, een officieel brand-
weerdiploma overhandigd. Dit waren
de heren: P. Bijl

M. Rietveld
W. de Vries
W. Bras
G. Santra

die uit handen van de heer W.
Vossen het diploma Persluchtmas-
kerdrager ontvingen.

Redaktie: Afd. Pars. zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138



TE KOOP

Gusto heeft een restant marinite
platen te koop voor haar personeels-
leden. De afmetingen - in dikten van
12 tot 22 mm - zijn: 2500 x 1220 en
1200 x 1000.

In deze mariniteplaten zijn lagen
asbest verwerkt. Het verwerken van
deze platen is dus een karwei waar-
bij de nodige omzichtigheid in acht
moet worden genomen! Afgezien daar-
van zal uw zaag een hele prestatie
moeten leveren om doot dit spulle-
tje heen te komen.

Wanneer u geïnteresseerd bent en
niet op de hoogte welke veiligheids-
maatregelen u in acht moet nemen,
gebruik dan naast deze platen ge-
woon spaanplaat, i.p.v. het verza-
gen van marinite.

Ter dekking van de invoerrechten
kosten do grote platen ƒ 12,— en
de kleine ƒ 6,-- per stuk. De platen
zullen en kunnen niet op de werf
worden verzaagd. Wanneer de expe-
ditie bij u langs komt kunnen de
door u bestelde platen thuis wor-
den afgeleverd. Let wel, de platen
zijn te koop zolang de voorraad
strekt.

VAN START

Donderdag 23 september jl. ging de
"Bijscholingskursus SB-EMS" van
start. Maar liefst 70 kandidaten
verzamelden zich in de Centrale
Kantine.

Deze eerste bijeenkomst van alle
kandidaten werd geopend door onze
direkteur de heer L.A. van Gunste-
ren. In zijn toespraak ging hij in
op het waarom van deze kursus. Er
is een niet onaanzienlijk verloop
in de produktieafdelingen als ge-
volg van pensionering en arbeids-
ongeschiktheid. Hierdoor verliezen
wij vakbekwame medewerkers. Om dit
verlies op te vangen en te trachten
het vakmanschap uit te breiden is
deze kursus opgezet. Het is na-
tuurlijk niet zo dat degenen die
deze kursus hebben gevolgd ook
automatisch een goede vakman wor-
den. Men krijgt slechts "gereed-
schap" waarmee men zijn werk be-
ter kan doen en door de ervaring
kan vakbekwaamheid ontstaan.

L)e heer O. Brinksma gaf daarna
een uiteenzetting over de inhoud

van de kursus. Vele kandidaten
hebben daarover nog vragen ge-
steld. Wanneer daartoe aanlei-
ding is zullen wij u nadere me-
dedelingen doen over het ver-
loop van de kursus.

NIET MOGELIJK

I)c medewerkers van onze timmer-'
winkel zijn overbelast nu een
deel van de mensen op karwei
werkzaam is. Wanneer u zich
daarnaast realiseert dat er
geen leerlingen meer worden on-
geleid (ze zijn geslaagd!) zult
u begrijpen dat het niet langer
mogelijk is om kasten, tafels,
stoelen, duivenhokken en wat
dies meer zij. in de Timmerwiri-
ke L te laten vervaardigen.

Voor hout (nieuw) kunt u te-
recht bij de heren H. Koevermans
en A. v. d. Heuvel; voor emballa-
gehout bij de heer J. Zwep.
Wanneer u het bedrijf met enig
hout wilt verlaten dan dient u
in het bezit te zijn van een door
één van bovengenoemde heren duide
lijk ondertekende en afgestempel-
de bon. Werkt u mee!?

DANK

Mede namens mijn echtgenote dank
ik direktie, chef, kollega's,
Dorusfonds, vrienden en allen
die de receptie hebben verzorgd
voor de grote belangstelling ei
mooite kado ' s en bloemen ter
legenheid van mijn 50-jarig ju-
bileum.

J . Bakker

Mede namens mijn echtgenote wil
ik gaarne allen, die ertoe hebben
bijgedragen mijn 25-jarig jubi-
leum tot een bijzondere belevenis
te maken, danken voor de belang-
stelling, bloemen en attenties.

A. Steevensz

Mede namens mijn echtgenote har-
telijk dank aan direktie , perso-
neelsafdeling, chefs, kollega's
uit de verschillende afdelingen,
Dorusfonds en lassersfonds, voor
de blijken van belangstelling bij
mijn 40- jarig jubileum ondervonder.

J. Osterholt
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UITGEREIKT

Vrijdag 2k september jl. werd in
de Dukdalf een vreugdevolle bijeen-
komst belegd. De oogst aan Bemetel/
VEV-diploma's kon aan de geslaagde
j^ndidaten worden uitgereikt.

De heer L.A. van Gunsteren over-
handigde de deiploma's aan:

B. v. d .Spoel
J . Dane
J . Bouman
R. Meerhof
J . Suvaa l
P. Broer
W. Schaap
J . v.Kuyeren
L. Soetinga
A. v. d. Spek
K. Korpel
M. v. Dorst
C. Alders
E. van Til

Doornbos

Scheepsbeschieten B
Scheepsbeschieten A
Scheepsbeschieten A
Scheepsbeschieten A
Sterkstroommonteur
Uitsl/afschr.scheepb,
Uitsl/afschr.scheepb,
Uit sl/afschr.scheepb,
Metaalbew. sb. B
Metaalbew. sb. A
Metaalbew. sb. A
Draaier A
Metaalbew. sb. A
Land- en scheepsinst,

monteur
Metaalbew. sb. A

Bij de felicitaties, waarbij ook de
ouders, verloofde, meisje of echtge-
note werden betrokken, ontvingen de
jongelui een enveloppe met inhoud.

De heer Koudstaal, consulent van de
Bemetel, kreeg daarna het woord. Hij
feliciteerde de gelukkigen met het
behaalde sukses en hield een pleidooi
om verder te gaan met leren. Een vak-
bekwaam ijzerwerker kan altijd over-
stappen naar de constructiebouw; om-
gekeerd kan dat niet zo gemakkelijk.

Dat de verstandhouding tussen kandi-
daten en docenten goed was konden de
aanwezigen zien. Alle leermeesters
kregen een afgemeten hoeveelheid
kostelijk vocht aangeboden in glas-
verpakking .

De verbondenheid van Gusto met
de Stichting Bemetel en de Cen-
trumschool werd op symbolische
wijze door de heer Vossen uitge-
drukt door overhandiging van een
stropdas in IHC-stijl aan de heren
Koudstaal, Don en Van Zanten.
Daarna werden - traditiegetrouw -
de geslaagden op de gevoelige
plaat vastgelegd, zodat publika-
tie in het Zeskant spoedig zal
kunnen volgen.

De inspanningen van de Jongeren-
kommissie hebben ertoe bijgedra-
gen, dat het een gezellige en
geslaagde avond is geworden.

Vanaf deze plaats hartelijk dank
en de kandidaten nogmaals gefeli-
citeerd .

JUBILEUM

Op donderdag 23 september werd
het feit herdacht dat de heer W.
Onderdelinden 35 jaar geleden lid
werd van de Bedrijfsbrandweer van
Gusto. In een gezellig samenzijn
met het corps, waarbij de zaak
werd natgehouden, werden de jubi-
laris en zijn echtgenote gehul-
digd en enkele kado's overhandigd.
Om deze bijeenkomst nog meer in-
houd te geven werd aan een vijftal
leden, ter afsluiting van de ge-
volgde kursus, een officieel brand-
weerdiploma overhandigd. Dit waren
de heren: P. Bijl

M. Rietveld
W. de Vries
W. Bras
G. Santra

die uit handen van de heer W.
Vossen het diploma Persluchtmas-
kerdrager ontvingen.

Redaktie Afd. Pers. zaken. Schieda-r.
Tel. 010-28 04 20, toestel 137/138



TE KOOP

Gusto heeft een restant marinite
platen te koop voor haar personeels-
leden. De afmetingen - in dikten van
12 tot 22 mm - zijn: 2500 x 1220 en
1200 x 1000.

In deze mariniteplaten zijn lagen
asbest verwerkt. Het verwerken van
deze platen is dus een karwei waar-
bij de nodige omzichtigheid in acht
moet worden genomen! Afgezien daar-
van zal uw zaag een hele prestatie
moeten leveren om doot dit spulle-
tje heen te komen.

Wanneer u geïnteresseerd bent en
niet op de hoogte welke veiligheids-
maatregelen u in acht moet nemen,
gebruik dan naast deze platen ge-
woon spaanplaat, i.p.v. het verza-
gen van marinite.

Ter dekking van de invoerrechten
kosten de grote platen ƒ 12,— en
de kleine ƒ 6,-- per stuk. De platen
zullen en kunnen niet op de werf
worden verzaagd. Wanneer de expe-
ditie bij u langs komt kunnen de
door u bestelde platen thuis wor-
den afgeleverd. Let wel, de platen
zijn te koop zolang de voorraad
strekt.

VAN START

Donderdag 23 september jl. ging de
"Bijscholingskursus SB-EMS" van
start. Maar liefst 70 kandidaten
verzamelden zich in de Centrale
Kantine.

Deze eerste bijeenkomst van alle
kandidaten werd geopend door onze
direkte\ir de heer L.A. van Gunste-
ren. In zijn toespraak ging hij in
op het waarom van deze kursus. Er
is een niet onaanzienlijk verloop
in de produktieafdelingen als ge-
volg van pensionering en arbeids-
ongeschiktheid. Hierdoor verliezen
wij vakbekwame medewerkers. Om dit
verlies op te vangen en te trachten
het vakmanschap uit te breiden is
deze kursus opgezet. Het is na-
tuurlijk niet zo dat degenen die
deze kursus hebben gevolgd ook
automatisch een goede vakman wor-
den. Men krijgt slechts "gereed-
schap" waarmee men zijn werk be-
ter kan doen en door de ervaring
kan vakbekwaamheid ontstaan.

De heer O. Brinksma gaf daarna
een uiteenzetting over de inhoud

van de kursus. Vele kandidaten
hebben daarover nog vragen ge-
steld . Wa nneer daartoe aanlei-
ding is zullen wij u nadere me-
dedelingen doen over het ver-
loop van de kursus.

MET MOGELIJK

De medewerkers van onze timmer-'
winkel zijn overbelast nu een
deel van cle mensen op karwei
werkzaam is. Wanneer u zich
daarnaast realiseert dat er
geen leerlingen meer worden op-
geleid (ze zijn geslaagd!) zult
u begrijpen dat het niet langer
mogelijk is om kasten, tafels,
stoelen, duivenhokken en wat
dies meer zij , in de Timmerwin-
ke l te laten vervaardigen.

Voor hout (nieuw) kunt u te-
recht bij de heren H. Koevermans
en A. v. d. Heuvel; voor emballa-
gehout bij de heer J. Zwep.
Wanneer u het bedrijf met enig
hout wilt verlaten dan dient u
in het bezit te zijn van een door
één van bovengenoemde heren duide
lijk ondertekende en afgestempel-
de bon. Werkt u mee!?

DANK

Mede namens mijn echtgenote dank
ik direktie, chef, kollega's,
Dorusfonds, vrienden en allen
die de receptie hebben verzorgd
voor de grote belangstelling e
mooite kado ' s en bloemen ter
legenheid van mijn 50-jarig ju-
bileum.

J . Bakker

Mede namens mijn echtgenote wil
ik gaarne allen, die ertoe hebben
bijgedragen mijn 25-jarig jubi-
leum tot een bijzondere belevenis
te maken, danken voor de belang-
stelling, bloemen en attenties.

A. Steevensz

Mede namens mijn echtgenote har-
telijk dank aan direktie , perso-
neelsafdeling, chefs, kollega's
uit de verschillende afdelingen,
Dorusfonds en lassersfonds, voor
de blijken van belangstelling bij
mijn ^0- jarig jubileum ondervonden

J. Osterholt
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UITGEREIKT

Vrijdag 2k september jl. werd in
de Dukdalf een vreugdevolle bijeen-
komst belegd. De oogst aan Betnetel/
VEV-diploma's kon aan de geslaagde
kandidaten worden uitgereikt.

heer L.A. van Gunsteren over-
handigde de deiploma's aan:

B.
J.
J.
R.
J.
P.
W.
J.
L.
A.
K.
M.
C.
E.

v.d.Spoel
Dane
Bouman
Meerhof
Suvaal
Broer
Schaap

v.Kuyeren
Soetinga

v.d. Spek
Korpel

v.Dorst
Alders
van Til

B. Doornbos

Scheepsbeschieten B
Scheepsbeschieten A
Scheepsbeschieten A
Scheepsbeschieten A
Sterkstroommonteur
Uitsl/afschr.scheepb.
Uit sl/afschr.scheepb.
Uitsl/afschr.scheepb.
Metaalbew. sb. B
Metaalbew. sb. A
Metaalbew. sb. A
Draaier A
Metaalbew. sb. A
Land- en scheepsinst,

monteur
Metaalbew. sb. A

j de felicitaties, waarbij ook de
ouders, verloofde, meisje of echtge-
note werden betrokken, ontvingen de
jongelui een enveloppe met inhoud.

De heer Koudstaal, consulent van de
Bemetel, kreeg daarna het woord. Hij
feliciteerde de gelukkigen met het
behaalde sukses en hield een pleidooi
om verder te gaan met leren. Een vak-
bekwaam ijzerwerker kan altijd over-
stappen naar de constructiebouw; om-
gekeerd kan dat niet zo gemakkelijk.

Dat de verstandhouding tussen kandi-
daten en docenten goed was konden de
aanwezigen zien. Alle leermeesters
kregen een afgemeten hoeveelheid
kostelijk vocht aangeboden in glas-
verpakking .

De verbondenheid van Gusto met
de Stichting Bemetel en de Cen-
trumschool werd op symbolische
wijze door de heer Vossen uitge-
drukt door overhandiging van een
stropdas in IHC-stijl aan de heren
Koudstaal, Don en Van Zanten.
Daarna werden - traditiegetrouw -
de geslaagden op de gevoelige
plaat vastgelegd, zodat publika-
tie in het Zeskant spoedig zal
kunnen volgen.

De inspanningen van de Jongeren-
kommissie hebben ertoe bijgedra-
gen, dat het een gezellige en
geslaagde avond is geworden.

Vanaf deze plaats hartelijk dank
en de kandidaten nogmaals gefeli-
citeerd .

VERMIST

Nog vier theekannen, c, ie bij
de aanhoudende warmte in juni
gebruikt zijn voor de theever
strekking, worden vermist.
Gelieve deze terujr te brengen
bij de rechtmatige eigenaar,
de heer J. Vliegh, in de Cen-
trale Kantine.

Redaktie Afd. Para. raken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toaatel 137/13»



VAN START BENOEMD

Donderdag 23 september jl. ging de
MDijscholingskursus SB-EMS" van
start. Maar liefst 70 kandidaten
verzamelden zich in de Centrale
Kantine.

Deze eerste bijeenkomst van alle
kandidaten werd geopend door onze
direkteur de heer L.A. van Gunste-
ren. In zijn toespraak ging hij in
op het waarom van deze kursus. Er
is een niet onaanzienlijk verloop
in de produk^ieafdelingen als ge-
volg van pensionering en arbeids-
ongeschiktheid. Hierdoor verliezen
wij vakbekwame medewerkers. Om dit
verlies op te vangen en te trachten
het vakmanschap uit te breiden is
deze kursus opgezet. Het is na-
tuurlijk niet zo dat degenen die
deze kursus hebben gevolgd ook
automatisch een goede vakman wor-
den. Men krijgt slechts "gereed-
schap" waarmee men zijn werk be-
ter kan doen en door de ervaring
kan vakbekwaamheid ontstaan.

De heer O. Brinksma gaf daarna
een uiteenzetting over de inhoud
van de kursus. Vele kandidaten
hebben daarover nog vragen ge-
steld. Wanneer daartoe aanlei-
ding is zullen wij u nadere me-
dedelingen doen over het ver-
loop van deze kursus.

TE KOOP

Opel Rekord, bouwjaar 197^ i
vierdeurs, kleur geel, In prima
staat, km-stand 44.500 km.

Renault 6 TL, model 1972
km-stand 98.0OO km.

Trekhaak passend op Datsun Cherry,

Inlichtingen Personeelszaken.

Met ingang van l oktober jl. is
de heer J. Dekker benoemd tot
Hoofd van de Tekenkamers Scheeps-
én Machinebouw.

Door deze benoeming is voorzien
in de vakature voor Hoofd Teken-
kamer Machinebouw, ontstaan door
het vertrek van de heer Ir. E.P.
Blankestijn.

Wij wensen de heer Dekker sukses
toe in zijn nieuwe funktie.

De Direktie

NIET MOGELIJK

De medewerkers van onze timmer-
winkel zijn overbelast nu een
deel van de mensen op karwei
werkzaam is. Wanneer u zich
daarnaast realiseert dat er geen
leerlingen meer worden opgeleid
(ze zijn geslaagd!) zult u be-
grijpen dat het niet langer mo-
gelijk is om kasten, tafels,
stoelen, duivenhokken en wat
dies meer zij, in de Timmerwin-
kel te laten vervaardigen.

Voor hout (nieuw) kunt u terecht
bij de heren H. Koevermans en
A. v.d. Heuvel; voor emballage-
hout bij de heer J. Zwep. Wanneer
u het bedrijf met enig hout
verlaten dan dient u in het
te zijn van een door één van
bovengenoemde heren duidelijk
ondertekende en afgestempelde
bon. Werkt u mee!?

G.A.C. I

Wij maken de leden erop attent
dat schadeformulieren gezonden
moeten worden naar: Amro Bank,
afdeling Assurantiën, Postbus
9̂ 9 te Rotterdam (dus niet naar
Royal Nederland of Root en Pit.

G.A.C. II

In het GAC-kantoor liggen Auto-
taxatieboekjes ter inzage voor de
leden. Deze boekjes bevatten de
dagprijzen van auto's.



KORT VERSLAG OR-VERGADERING VAN
30 SEPTEMBER 1976

Opening
Met een woord van welkom aan de
aanwezigen opent de voorzitter
de vergadering.

De notulen van 9 juni, lp juni en
2ojuniT976 worden zonder enige
wijzigingen goedgekeurd met dank
aan de notuliste.

Mededelingen van de direktie
Er zijn geen mededelingen.

Orderportefeuille
De toestand is weinig opwekkend;
de Semac bak wordt in Amerika af-
gebouwd .

i
In verband niet een ingekomen stuk
van het Pensioenfonds IHC Holland
wordt in de raad van deelnemers
door de OR van Gusto benoemd als
lid de heer J. Finke.

Opleidingen en verdere begeleiding
Over de opleiding en verdere bege-
leiding van onze medewerkers vindt
een langdurige diskussie plaats.
Men is van oordeel dat vooral de
Jasschool optimaal moet funktio-
neren. wparbij ernaar gestreefd
dient te worden om de verhoogde
kwaliteit van onze kursisten niet
verloren te laten gaan, indien
zij in de produktie terugkeren.
Een kommissie wordt ingesteld
)bestaande uit de heren H. Heili-
gers en J. van Dijk met de taak
deze materie te begeleiden en
hierover te rapporteren aan de OR.

Sociaal verslag 1975
Het sociaal verslag dat reeds eer-
der op de agenda heeft gestaan,
maar waarvan de bespreking door
tijdgebrek is uitgesteld, wordt
in zijn geheel gunstig door de
vergadering beoordeeld.

naar 10,1% in 1975. Enige aan-
vullende cijfers zullen aan de
vergadering c.q. kleine kommissie
worden verstrekt.

Verslag jongerenkommissie

Ook dit verslag krijgt de goed-
keuring van de vergadering.
Vooral de punten a) de oriënta-
tie van de jongeren door rond-
leiding in het bedrijf bij sol-
licitatie; b) problemen inzake
avondstudie en c) de opvang na
de leerschool in het bedrijf,
hebben de interesse van de OR.

Kantines

De problematiek aangaande kan-
tines is bij vele Leden nog
niet duidelijk overgekomen. De
opbouw van het prijsnico van
de verstrekte artikelen alsmede
de kwaliteit van deze artikelen
zijn een punt van langdurige dis-
kussie. Ook de koffieverstrek-
king wordt onder de loupe geno-
men. De kantinekommissie zal
haar werkzaamheden voortzetten.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter, onder dank-
zegging aan de aanwezigen voor
hun inzet, de vergadering.

De voorzitter De sekretar is

Het ziekteverzuim bij IHC Gusto
loopt terug van 11,6% in

GUSTO MUZIEKVERENIGING

De drumband van de Gusto-muziek-
vereniging verzorgt o.m. bij te-
waterlatingen mede het muzikale
gedeelte. U zult ongetwijfeld de
majorettes wel eens in aktie
hebben gezien op de maat van de
Gusto drumband.

In verband met uitbreiding kunnen
nog geplaatst worden tamboers
en blazers voor diverse instru-
menten, zowel beginners als ge-
vorderden. Iedereen is welkom,
zowel dames als heren! De oefen-
avonden voor de tamboers zijn op
maandagavond en de blazers oefe-
nen op donderdagavond in de Cen-
trale Kantine op ons bedrijf.



JUBILEUM DANK

Op donderdag 23 september werd
het feit herdacht dat de heer W.
Onderdelingen 35 jaar geleden lid
werd van de Bedrijfsbrandweer van
Gusto. In een gezellig samenzijn
met het corps, waarbij de zaak
werd natgehouden, werden de jubi-
laris en zijn echtgenote gehul-
digd en enkele kado's overhandigd.
Om deze bijeenkomst nog meer in-
houd te geven werd aan een vijftal
leden, ter afsluiting van de ge-
volgde kursus, een officieel brand-
weer diploma overhandigd. Dit waren
de heren: P. Bijl

M. Rietveld
W. de Vr i e s
W. Bras
G. Santra

die uit handen van de heer W.
Vossen het diploma Persluchtmas-
kerdrager ontvingen.

DANK

Mede namens mijn echtgenote dank ik
direktie, chef, kollega's, Dorus-
fonds, vrienden en allen die de
receptie hebben verzorgd voor de
grote belangstelling en mooie ka-
do's en bloemen ter gelegenheid
van mijn 50-jarig jubileum.

J . Bakker

Mede namens mijn echtgenote wil
ik gaarne allen, die ertoe hebben
bijgedragen mijn 25-jarig jubi-
leum tot een bijzondere beleve-
nis te maken, danken voor de belang-
stelling, bloemen en attenties.

A. Steevensz

Mede namens mijn echtgenote har-
telijk dank aan direktie, perso-
neelsafdeling, chefs, kollega's
uit de verschillende afdelingen,
Dorusfonds en lassersfonds, voor
de blijken van belangstelling bij
mijn 40-jarig jubileum ondervonden.

J. Osterholt

Hiermede wil ik hoofden van
dienst, chefs, kollega's, afde-
ling Eindmontage, Computercen-
trum en diegene die ik nog ver-
geet, hartelijk danken voor de
grandioze ontvangst en bloem-
stukken die ik mocht ontvangen
bij mijn 25-jarig jubileum; het
was voor mij een onvergetelijke
dag.

A. Straver

Mede namens mijn vrouw harte-
lijk dank aan direktie, perso-
neelsdienst, Dorusfonds, chefs,
kollega's en medewerkers voor
de bloemen en kado's bij mijn
^O-jarige jubileum

P. Verhoev

Ondergetekende en echtgenote
willen alle kollega's en bazen
hiermede dankzeggen voor de
kado's en belangstelling welke
ik mocht ondervinden tijdens
mijn ziekte.

A. Mar i s

Langs deze weg zeg ik, mede na-
mens mijn vrouw, hartelijk dank
aan direktie, chefs, bazen en
niet in de laatste plaats aan
de kollega's van hal 6 voor de
gelukwensen en kado's ontvangen
ter gelegenheid van ons huwelijk

H. W. v. d. Kraan

Mede namens mijn vrouw dank ik
de direktie, chefs, bazen en
kollega's voor de enveloppe met
inhoud en planten die wij moch-
ten ontvangen op onze huwelijks
dag.

Jan en José van Kuijeren

Mede namens mijn vrouw dank ik
allen, die door bloemen, kado's
en belangstelling onze huwe-
lijksdag tot een onvergetelijke
hebben gemaakt.

J.H. Keuls

Hartelijk dank aan direktie, ba-
zen en kollega's voor de bloemen
en fruitmanden die ik mocht ont-
vangen tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij thuiskomst.

J. W. Schiereck

Ondergetekenden danken het
Bijzonder Fonds Lassers, voor
de prettige verrassing, hen
bezorgd, ter gelegenheid van
de viering van ons 55-jarig
huwelijk.

M. Houtzager en echtgenote
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LASSERS

Nu ons streven erop gericht is al
ons werk met - zoveel als mogelijk
is - eigen mensen te verrichten,
is er behoefte aan lassers. Daarom
roepen wij vrijwilligers op die op-
geleid willen worden tot lasser en
«e met deze opleiding ook daadwer-

lijk in het produktiegebeuren
hun kennis in praktijk willen
brengen.

Onder deze vrijwilligers willen
wij graag verstaan:

hulpijzerwerkers
hakkers
slijpers
magazijnbedienden
bankwerkers, enz. enz,

kapaciteiten hebben om las-
worden en dit vak ook graag

zouden willen gaan uit-

die de
ser te
blijvend
oefenen.

Wanneer we erin slagen mensen warm
te maken voor dit vak kan er een
doorschuiving binnen ons bestand

«ssers plaatsvinden, waardoor de
raliteit van deze lassers door

scholing en ervaring kan worden
opgevoerd. Op dit manier bereiken
we het doel van ons streven en is
het in de toekomst niet meer nood-
zakelijk grote aantallen lassers in
te lenen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij de heer W. Vossen, toestel 370,
die ook inlichtingen kan verstrek-
ken over het te bereiken loonnivo.
Voorlopig staat de inschrijving
open tot "en met 22 november a.s.

HOLIÜAY ON ICE

Een beperkt
ligt bij de
kunnen deze
de voorraad

aantal r-edukt i ekaarten
portier. Gegadigden
kaarten afhalen zolang
strekt.

G.A.C. I

Wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, gaat
de heer J. Waterreus ons bedrijf
binnenkort verlaten. Voor de auto-
club betekent dit, dat deze een
van de oudste en trouwste leden
zal moeten missen.

Het houdt tevens in, dat het weke-
lijks reserveren van garageplaat-
sen voor sleutelende leden niet
meer door hem kan worden geregeld.
Wij hebben de heer C. van Klinken
bereid gevonden deze taak op zich
te nemen.

In afwijking van het tot op heden
gebruikelijke, zal het bespreken
voortaan dinsdags tijdens de lunch-
pauze in het G.A.C.-kantoor in de
Dukdalf worden geregeld; ook tele-
fonisch reserveren is daar mogelijk
(toestel 371). Voor dringende ge-
vallen buiten deze tijd is de heer
van Klinken bereikbaar op toestel
272. Busklanten en andere "haastige"
personen kunnen nu dus ook op het
spreekuur afspreken.

U weet het dat de regel is: Wie
heeft afgesproken heeft recht op
een garageplaat s, en de "aanlopers"
moeten maar afwachten of er ruimte
is, en dit is dan ter beoordeling
van de garagekommissaris. Het plaats
bespreken voor de garage overdag
blijft door de heer C. Schilt
plaatsvinden.

Ook vanaf deze plaats willen wij
de heer Waterreus hartelijk dank
zeggen voor de vele bewezen dien-
sten aan de Autoclub, en wij wensen
hem nog vele jaren in goede gezond-
heid toe, en we hopen hem (met
hondje) nog regelmatig in onze
garage te zien.

Redaktie' Afd. Pers. zaken. Schiedan
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138
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VAN DE DIREKTIË

Naar aanleiding van het verzoek tot
een personeelsvergadering, onder-
steund door ingezamelde handteke-
ningen van een groot aantal mede-
werkers, hebben wij besloten .Ln de
komende weken het personeel van de
werf Gusto in groepjes van _+_ 25 man
bijeen te roepen en een uiteenzet-
ting te geven over de situatie in
de Scheepsbouw.

Deze uiteenzetting zal•geschieden
door een aantal afdelingshoofden
en door ondergetekende. De wijze
en tijdstip waarop deze gesprekken
zullen plaatsvinden zal nog nader
bekend worden gemaakt.

J. Sjouke

G.A.C.II

Naast de G.A.C.-benzinepompinstal-
latie is een nieuwe wasplaats voor
auto's van GAC-leden gemaakt, waar
vier auto's tegelijk gewassen
kunnen worden. De wasplaats is
iedere werkdag bereikbaar van
6.30 tot 20.30 uur, zaterdags
en zondags van 8.00 tot l?.00
uur. Alleen auto's voorzien van
een G.A.C.-sticker mogen gebruik
maken van deze wasplaats. Wij ver-
zoeken de leden andere gebruikers
te kontroleren en zo nodig te ver-
wijderen .

N.D.: De wasplaats is nog niet
kompleet klaar, er komen nog spat-
schermen.

VERF

Met ingang van l oktober zijn de
verfprijzen verhoogd:
Marinelak wit
(per bus a 2000 cc.)

Grondlak wit
(per bus a 2000 cc.)

Muurverf wit
(per bus a 2000 cc.)

ƒ 21,15

ƒ 14,21

ƒ 14,75

GEZOCHT

Voor een van onze vrouwelijke mede-
werksters zoeken wij een huisje-
onder-de-huurwaarde of een étage
(woon-slaapkamer, toilet, douche
en keuken). Heeft u iets te huur
neemt u dan even kontakt op met PZ
(toestel 370).

VERDWENEN

Een onzer medewerkers is ernstig
gedupeerd. Op vrijdag 28 oktober
verdween uit de rijwielstalling
zijn bromfiets. Het kabel- en u-
slot werden op deskundige wijze
vernield. Het betreft hier een
Zindapp KS 50 met toerentelIer,
bouwjaar 1975 , veel chroom.
Ieder die aanwijzingen kan geven
wordt verzocht kontakt op te nemen
met de afdeling PZ, dhr. Roelfse-
ma, toestel 132.

EVEN NOTEREN

In de telefoongids
TST NAAM
369 Magie lsen,

opnemen
AFD

A.C.J
INIT

CMD AMa

DANK W

Hierbij mijn hartelijke dank aan
direktie, bazen en kollega's voor
het mooie bloemstuk en kado die
mijn vrouw en ik ter gelegenheid
van onze 25-jarige echtvereniging
hebben ontvangen.

T. Dawidowicz

Mede namens mijn vrouw hartelijk
dank aan direktie en kollega's voor
de getoonde belangstelling, de
goede woorden en de kado's ont-
vangen ter gelegenheid van mijn
pensionering.

R. Krikke

Hiermede wil ik, mede namens mijn
vrouw, direktie kollega's en DoMfc-
fonds hartelijk danken voor de ge-
toonde belangstelling en geschen-
ken, ontvangen ter gelegenheid van
mijn pensionering bij de receptie
en het officiële afscheid.

D. v.d. Munnik

Voor de bloemen, telegrammen,
brieven, kaarten, geschenken, en
felicitaties onze hartelijke dank.

André en Marian Dingenouts

TE KOOP

Noten salonkast, z.g.a.n.
ƒ 75,--.
Inlichtingen personeelszaken,
toe stel 354.
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SITUATIE IN DE SCHEEPSBOUW

Vooruitlopend op de voorlichting
die in de komende tijd zijn beslag
zal krijgen, willen wij graag het
volgende onder uw aandacht bren-
gen.

«or velen van ons wordt met wee-
ed teruggedacht aan de tijd van

de Viking-piper. Iedereen was
druk en er was volop werk. Kolle-
ga's van andere bedrijven werden
ingeleend, er werd overgewerkt,
er werd zelfs werk uitbesteed.

Kort na de zgn. oliekrisis werd
de oliekraan weer opengedraaid
en vele plannen tot exploratie
van de Noordzee gingen in de ijs-
kast. De markt voor de tankerbouw
verdween. Vele schepen werden op-
gelegd. De konkurrentie in binnen
en buitenland verhevigde. De we-
reldekonomie geraakte in een kri-
sis.

weten allemaal dat het werk
inder wordt. De Pelerin (Co 949)

is inmiddels opgeleverd. We
hebben op dit moment nog twee
grote bouwnummers onder handen.

Vanuit het optimisme van een
aantal jaren geleden werd een
groot werfplan ontwikkeld. Voor
het eerst sinds jaren werd be-
kendheid gegeven aan dit plan
met een maquette in de Centrale
Kantine en een foto in hetGusto-
nieuws. Dit werfplan vond geen
doorgang. Direktie en staf van
Gusto hebben toen een mini-werf-
plan ontwikkeld, waarvoor zij
konkrete plannen op tafel legden.
Ook dit mini-werfplan kon voor-
lopig niet uitgevoerd worden.

De instelling van de Kommissie
Scheepsbouw, de brief van Minis-
ter Lubbers, het vertrek van
Dr.Ir. L.A. van Gunsteren en de
verwikkelingen met Gusto Staal-
bouw hebben ertoe bijgedragen dat
bij u vele vragen zijn gerezen;
vragen, waarop het antwoord niet
gemakkelijk te geven is.

De problemen die zich thans voor-
doen kunnen gescheiden worden in
problemen van dit moment en pro-
blemen van morgen.

Problemen van dit moment

- Ook na de Co 950 willen wij
graag werk hebben. Gezien de
zware konkurrentie zal dit werk
gekocht moeten worden. Dit bete-
kent, dat de verkoopprijs onvol-
doende is om de bouwkosten te
dekken; er moet dus geld bij.
De Raad van Bestuur heeft hier-
voor geld gereserveerd.

- Wij zijn, evenals andere werven
in Nederland, met ons werken te
duur! De efficiency is duidelijk
lager dan bij de konkurrentie op
de wereldmarkt. Bij ons zal een
kommissie hieraan gaan werken;
meer hierover leest u in dit en
volgend Gustonieuws.

- Er zijn medewerkers die de me-
ning verkondigen: Houdt de 880
en de 950 zo lang mogelijk op de
helling, dan hebben we zo lang
mogelijk werk.
Dit is een uiterst kortzichtige
en gevaarlijke denkwijze: Een
schip langer op de helling bete-
kent dat het schip onnodig duur
wordt. Eventuele volgende orders
kunnen dan ook pas later gebouwd
worden.

Redaktle Afd. Para. zaken, Schiedan
Tal. 010-26 04 20. toaatal 137/13»
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1) Als Gusto niet in staat is orders
efficiënt te bouwen en volgens
afspraak af te leveren, dan ver-
liest Gusto het vertrouwen van de
overheid en van potentiële klan-
ten. En dat vertrouwen is hard
nodig om nieuwe orders te krijgen,
want alleen een efficiënt werken-
de werf krijgt vertrouwen.

2) Als de 880 later klaarkomt dan
afgesproken moet Gusto boete be-
talen. Geld, dat we hard nodig
hebben om het hoofd boven water
te houden.

Problemen van morgen

De direktie en staf van IHC Gusto
zal intensief betrokken worden bij
het overleg dat de Raad van Bestuur
gaat voeren ten aanzien van de sug-
gesties van Minister Lubbers. Het
overleg zal mede bepaald worden
dsor de resultaten van de Kommissie
Sfcheepsbouw.

Geheel afhankelijk van dit overleg
zal dan antwoord moeten komen op de
vraag:

- Wanneer kunnen we onze werf
moderniseren?

- Welk aandeel in het werk zal
Gusto krijgen?

- In welke vorm blijven we
bestaan?

Op dit moment is er geen zinnig
woord over te zeggen. Met een ne-
cerlands spreekwoord zouden wij
willen zeggen:
'Moed verloren, al verloren".

KOSTPRIJSVERLAGING

Nogmaals, één van onze problemen
om orders binnen te halen, is de
hoge kostprijs ten opzichte van
onze konkurrenten.

Wanneer elke medewerker ervoor
zirgt, zijn werkzaamheden zo goed
ai zo efficiënt mogelijk te ver-
richten en wanneer ervoor gezorgd
wordt, dat er geen onnodige uit-
gaven gedaan worden, zal de kost-
prijs lager worden.

Deze vanzelfsprekende zorg is op

het ogenblik echter niet meer
voldoende. Er is nu veel extra
aandacht nodig, niet alleen van
enkelen, maar van iedereen.

Om dit extra aandacht in goede
banen te leiden, heeft de direk-
tie besloten daarvoor een aparte
kommissie in het leven te roe-
pen. Deze kommissie bestaat uit
de heren Rodenburg (voorzitter) ,
Heiligers, V. d. Wilt, Van Putten
en Radema .

Beter nog dan de leden van de
kommissie, kunt u zelf, vanuit
uw eigen werksituaties met
ideeën komen tot kostprijsver-
laging. Ideeën kunt u op de
normale wijze in de ideeënbus
deponeren en deze zullen op d
gebruikelijke wijze beoordeeld
worden.

U kunt ideeën ook rechtstreeks
aan kommissieleden overhandigen.

Duidelijk zal zijn, dat om kost
prijsverlagingen ook werkelijk
te realiseren, uw medewerking
nodig is, aan u gevraagd kan
worden uw werkzaamheden anders
in te delen, ander werk erbij
te doen, enz.

Wij rekenen op uw steun I

HART- EN VAATONDERZOEK

Al degenen die zich voor dit on-
derzoek hebben opgegeven en die
aan de eerste verplichte oefening
- foto - hebben deelgenomen, op-
gelet:

Vanaf maandag 22 november tot en
met vrijdag 26 november kunnen
deze 40+ers bij de Medische
Dienst formulieren en container-
tjes voor het 2e deel van het
onderzoek afhalen. Bij het afha^- !
len van deze formulieren wordt
een afspraak met u gemaakt voor
een tijdstip tussen 29 november
en 6 december. Deze eenmaal ge-
maakte afspraak kan niet meer
worden veranderd.

U wordt verzocht de formulieren
die u ontvangt niet te vouwen.
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Leest u ze thuis goed door en vul
'ze thuis in.

Op de dag van uw afspraak wordt
u verwacht in kamer 301 (tegenover
de Verbandkamer in Bedrijfsburo II).

KERST 1976

Het zal ons dit jaar niet lukken
om met zo'n 3 snipperdagen een
kompleet vrije kerst week te ver-
krijgen.

Toch zal nog menigeen één of meer
snipper- of inhaaldagen tegen
het Kerst- of Nieuwjaarsweekeinde
willen plakken om die feestdagen
meer luister bij te zetten. Moge-
lijk zijn dat er zoveel op dezelf-
de dagen dat dit in deze of gene
kafdeling ten aanzien van het werk
moeilijkheden geeft.

Het is daarom dat u wordt ver-
zocht eventuele wensen met be-
trekking tot vrije dagen die u
wilt opnemen in de weken van
20 t/m 31 december a.s. op te
geven uiterlijk l december a.s.,
opdat knelpunten tijdig kunnen
worden gesignaleerd.

Aanvragen voor vrije dagen in
het genoemde tijdvak die nS l
december a.s. worden ingediend
maken een kleinere kans gehono-
reerd te worden, zo die kans
dan al niet verkeken is!

RIEPVACCINATIE

Tot op dit moment hebben 148
medewerkers hun arm ter beschik-
king gesteld voor een griepspuit.
Dit is wel een bijzonder mager
aantal. Het is weliswaar nog geen
eind november , maar er is zeker
nog voldoende voor 250 prikken.

Het is toch zonde om dit kost-
bare vocht straks weg te moeten
gooien I Een zo'n prik kost u bij
uw plaatselijke kruisvereniging
ƒ 10,—. U kunt dit verdienen
door u bij de Medische Dienst gra-
tis te laten vaccineren. Door deze
prik heeft u meer zekerheid dat
u niet ziek wordt dan zonder.

Dus nu even pijn lijden en straks
géén griep.

ZIEK MELDEN

Het blijkt nodig nog eens te wij-
zen op het volgende:

Wanneer u door ziekte wordt geveld
dient u dit op de eerste dag vóór
10.00 uur 's-morgens te melden op
toestel 137 (010 - 260420).

Dus niet aan uw afdeling, vanwaar
uit men prompt vergeet u te mel-
den en niet na 10.00 uur melden l

Bij te late melding of bij mel-
ding op het verkeerde adres bent
u in overtreding van de regels
van de Afdelingskas. Deze over-
treding zal u - zeker bij herha-
ling - geld gaan kosten.

HERSTELD

Zoals u zich ziek dient te mel-
den, zo wordt ook van u verwacht
dat u zich hersteld meldt. Wan-
neer de bedrijfsarts, huisarts,
specialist of kontrolerend genees-
heer met u overeenkomt om op een
bepaalde datum weer aan het werk
te gaan, zegt u dan even dat u
dat ook werkelijk gedaan heeft.

Het eerste wat u doet nadat u
ziek bent geweest is 's-morgens
even de telefoon pakken en u op
toestel 137 hersteld melden.
Graag ook vóór 10.00 uur.

Het kost tijd, geld en energie
wanneer de kontroleur bij u aan
huis komt en te horen krijgt dat
u weer aan het werk bent gegaan.

Zou dit euvel alleen maar voor-
komen kunnen worden door u de
kosten voor zo'n nodeloze tocht
in rekening te brengen?

TE KOOP

2 Skai-lederen salonstoelen,
zwart, op draaibare verchroomde
poot.

l marmeren salontafel op chroom
poten (langwerpig model)

Inlichtingen Personeelszaken,
toestel 354.
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DANK

Mede namens mijn vrouw en klein-
zoon dank ik de chef, bazen en
kollega's en personeelsafdeling
voor de gezellige middag ter ge-
legenheid van mijn pensionering;
ook nogmaals bedankt voor de
bloemen en kado's.

M.C.P. Scheefhals

Wij willen direktie en kollega's
hartelijk bedanken voor de plant,
bloemen en het kado dat wij bij
de geboorte van Martijn mochten
ontvangen.

Wil en Marian Poel

Mede namens mijn vrouw wil ik hier-
bij direktie en kollega's bedan-
ken voor de bloemen en fruitmand
die ik mocht ontvangen tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst.

A. de Bok

DANK

Kees en Pity Meerhof danken u har-
telijk voor de grote belangstelling,
de gezelligheid en de vele kado's.

Mede namens mijn vrouw wil ik
hartelijk danken de direktie, baas
en kollega's van de afd. Elektri-
ciens en de TD, voor de mooie
bloemstukken en fruitmand die ik
mocht ontvangen in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst.

J. Nederlof

Mede namens mijn echtgenote dank
ik de direktie van IHC Gusto voor
het bloemstuk dat wij ontvingen
ter gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijksfeest.

B. Overdevest.

GIFT

De opdrachtgever van de Pelerin - de rederij Staubo - heeft een gift van
ƒ 10.000,— ter beschikking gesteld voor het personeel van IHC Gusto. In
overleg met de Ondernemingsraad is besloten dit bedrag te besteden aan een
kleinigheid met de feestdagen. Door massale inkoop bij de groothandel
blijkt het toch een aardig pakketje te kunnen worden in vergelijking met
een jaar geleden.

In een plastic draagtas ontvangt u: een fles Bistro rosé (0,7 liter),
een Friesche gemberkoek (600 gram) en een fles Hero Nektar bessensap
(0,7 liter) .

Natuurlijk zou het mogelijk zijn geweest het pakket anders samen te stel-
len. Maar het aantal gegadigden en de hoogte van het bedrag waren maat-
gevend. Overigens valt over smaak niet te twisten. A

op 9, 10, 13, 14 en 15 december zal de uitreiking plaatsvinden aan het
einde van de werkdag.

Wie komen in aanmerking?

- alle medewerkers die op 26 november 1976 op de loonlijst van IHC Gusto stöai

- alle medewerkers die nê. 31 december 1975 in de W.A.O. zijn gegaan

- alle medewerkers die in Militaire Dienst verblijven

Door onderstaande bon in te leveren op een van genoemde data (volledig inge-
vuld en ondertekend) kunt u in het bezit komen van een feestpakket. De
dienstregeling zullen wij in onze volgende editie bekend maken.

NAAM PERS. NUMMER

AFDELING

tekent hierbij voor de ontvangst van een feestpakket, uitgereikt uit naam
van de rederij Staubo, ter gelegenheid van het opleveren van de Co 949,
de Pelerin.

DATUM HANDTEKENING
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"UITKERING INEENS 1976"

Bij de salarisbetaling van de 13e
periode zal de door de regering
vastgestelde "uitkering ineens 1976"
ad ƒ 60,-- bruto worden uitbetaald
aan alle medewerkers van 23 jaar en
ouder.

een
een
een
een
een
een
een
een

22-jarige
21-jarige
20-jarige
1 9-jarige
l8- jarige
17-jarige
l6- jarige
1 5-jarige

r de medewerkers beneden 23 jaar
gelden de volgende bedragen:

ƒ 55,20 voor
j 49,80 voor
ƒ 43,80 voor
f 36,60 voor
ƒ 31,20 voor
ƒ 27,00 voor
ƒ 22,80 voor
ƒ 19,80 voor

Hierbij wordt echter aangetekend
dat alleen zij die in de periode van
1 november tot en met 31 december
1976 in volledige dienstbetrekking
waren (l60 uur per periode) in aan-
merking komen voor bovengenoemde
bedragen. Bij een kortere werktijd

«itvangt men een bedrag naar even-
;digheid van het aantal gewerkte

uren.

Over deze uitkering ineens mogen
geen overuren, ploegen- of andere
toeslagen betaald worden. Op de uit-
kering zullen belasting (bijzonder
tarief) en overige sociale verzeke-
ringspremies worden ingehouden.

P.B.N.A.

De konsulent van de P.B.N.A., de
heer Wouters, brengt op 8 december
1s-morgens een bezoek aan ons be-
drijf. Zij, die in kontakt met de
heer Wouters willen komen, dienen
een afspraak te maken via de heer
Wiegel, toestel 137.

RIJVERBOD

Ten behoeve van de veiligheid rn
een ordelijke gang van zaken geldt
met ingang van maandag 6 december
a.s. in de poort een rijverbod
van 16.25 tot 16.35 \iur voor alle

.cejnotoriseerde verkeer, met uit-
zondering van de persortee] .«bussen
en uiteraard vari ambulance- en
brandweervoertuigen, die een
zwaailicht voeren.

BRAND

De motorspuit van onze bedrijfs-
brandweer is in het ongerede ge-
raakt. Dit betekent dat we niet
anders meer dan met schuim of met
de tuinslang zouden kunnen blussen,

Dat dit onverantwoord is spreekt
voor zich. We zullen in alle
voorkomende gevallen de hulp van
dis Gemeente Brandiveer Schiedam
inroepen. Dit laatste was tot nu
toe alleen gebruik bij "groot
alarm". Dus schrikt u niet wan-
neer de brandweer met loeiende
sirenes het terrein opkomt om
uiteindelijk slechts een "poets-
doek" te blussen.

NIET VERSCHIJNEN

De verschijningsdatum van ons
eerstvolgende Gustonieuws zal
niet 17 december zijn. Rond 23
december zullen wij uitkomen met
de laatste editie van het jaar
1976.

RUILEN

l paar kunstschaatsen
zo goed als nieuw, te
maat 38-39. Inl.

maat 36
ruilen tegen

Personeelszaken.

Redaktle: Afd. Pin. zaken, Schiedam,
Tel. 010-26 04 20. tomMI 137/13»
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EXKUUSIE

Door een zuinig beheer van het
budget van de Jongerenkommissie
en het opsparen van 2 exkursie-
dagen was het mogelijk om een
lang gekoesterde wens in vervul-
ling te laten gaan.

Onze toekomstige medewerkers in
de metaal hadden grote belang-
stelling voor de Eiffeltoren in
l'arijs. Deze schepping van Ir.
A.(i. Ei ff el is een meesterwerk
wat gewichtsverdeling betreft,
daar de druk van deze staalkon-
struktie van 7000 ton op de grond
slechts ^ kg per cm'" is. Een ver-
kleind model van 30 centimeter
hoogte, precies op schaal, zou
slechts 7 gram wegen: een ver-
bluffend staaltje van wat de
Franse metaalindustrie reeds
in l899 vermocht.

Nadat alle papieren voorberei-
dingen waren getroffen, kon don-
derdag vóór tijd de bus gestart
worden, daar gezien de animo
voor het reisdoel allen reeds
aanwezig waren. Voor de meesten
was het de eerste maal, dat ze
met deze wereldstad zouden kennis
maken.

Dn t is dan ook wél gebeurd! !

Reeds fris na het ontbijt, een
voetenbak zwarte koffie met
twee croissants a la Maigret.
werd de aanval op de gepaten-
teerde officiële bezienswaar-
digheden ingezet.

Linea recta naar de Eiffeltoren,
die door allen in eerste instan-
tie vanaf de grond van alle kan-
ten bekeken werd.

Daarna vormden zich groepen, ge-
zien de belangstelling voor ver-
schillende onderwerpen.

Begunstigd door goed weer heeft
het spektakel zich afgespeeld
tussen het zich laten uittekenen
op de Place du Tertre en het met
de vereiste devotie offeren van
een kaars in de Notre Dame.

Bezocht zijn onder meer:
De Sacré Coeur, de Notre Dame,
het graf van Napoleon, de Tuille-
ries, de Champs Elysées, Mont-

martre, Place Pigalle, Place
de la Concorde, enz.

Bestegen zijn te voet: de torens
van de Notre Dame en de Are de
Triomph. En natuurlijk per lift
de Eiffeltoren in het spitsuur,
zodat tevens een indruk mee naar
huis genomen kon worden van het
immense verkeer in deze metropool
met 11 miljoen inwoners.

Nadat zaterdagmorgen alle koppen
tweemaal ge.teld waren is met te-
genzin vijf minuten te laat ge-
start naar Schiedam. De tassen en
koffers puilden uit van de aan-
geschafte soeveniers voor ma, pa
en de verkering en bij de rond-
vraag tijdens de terugreis waren
er geen op- of aanmerkingen. j

Zoals altijd een exkursie, de
Joko van Gusto waardig.

Een deelnemer

WIJZIGINGEN INTERNE TELEFOONGIDS

tst naam

198 Elshof, Pi.C.
369 Koozen, J.
239 Verhagen, C.J.
321 Verwey, P.A.

opnemen:

163 Balen-Vlugman,
mevr. C.M.

352 Doejaaren-Swaneveld
mevr . H.

365 Wandel-Kristalijn,
mevr. J.H.W.

vervallen:

afd kamer

CBB
CMD
CBB
PDO

220
255
365
322

219
332
139
198
2^3

163

Gerrets, J.
Hon, L.A. de
Kristalijn, mej.J.
Roon, J.F. van
Schaap, J.G.
Stierman, J.
Swaneveld, me j. H.
Trees, K.L.
Vermeer, P.W.M.
Verwoerd, W.
Veth, B.P.M, de
Vlugman, mej. C.M.

H.

MF

PL

AS

TD
TSS

W. AS
TSS
oso
CBB
PL
TSS
CBB
CBB
CMD
MF

207

122

122
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EEN GOED IDEE IS GELD WAARD

Ieder werk begint met een idee. Klei-
ne verbeteringen aan gereedschappen
en werktuigen, maar ook het bouwen
van schepen of fabrieken zijn niet
mogelijk zonder goede ideeën.
Wat bij Gusto tot stand wordt ge-
bracht is niet het gevolg van de
ideeën van één man, maar van vele
medewerkers, die ieder op hun
plaats hun eigen ideeën en die van
anderen in toepassing brengen.

Wie zijn die medewerkers? Een van
die medewerkers bent U! De meeste
ideeën worden niet uitgedacht door
specialisten en uitvinders, maar door
de man, die het werk dagelijks doet,
de man van de praktijk. Zijn ideeën
Bannen een verbetering betekenen en
zijn daarom geld waard. Voor Gusto
en ook voor U zelf! Maar alleen als
u met uw idee naar voren komt.

Hoe zendt u een idee in?

üp verschillende vaste punten in
het bedrijf vindt u een ideeënbus,
duidelijk herkenbaar aan de opval-
lende rode kleur en het opschrift.
Ontdekt u iets, dat een verbetering
kan betekenen op welk gebied dan
ook, dan is deze bus de aangewezen
plaats om uw idee te spuien. Bij de
ideeenbus vindt u formulieren, waarop
u uw idee kunt schrijven.

Ja, maar ik kan niet schrijven! Ik
weet wel wat ik zou willen verbete-
•>n, maar ik zie geen kans om het

"eruidelijk op papier te zetten! Maar
daarvoor is een oplossing. Wendt u
in zo'n geval tot een van de leden
van de ideeënbuskommissie en vertel
hem wat uw moeilijkheid is. Zij
zijn gaarne bereid om u te helpen
uw idee zo goed mogelijk naar voren
te brengen en zij zijn tot strikte
geheimhouding verplicht.

Welke ideeën worden beloond?

Een idee wordt beloond als de
ideeënbuskommissie van oordeel is,
dat het idee of de toepassing van
het idee in ons bedrijf nieuw is,
dat het idee voor (iusto bruikbaar
is, dat het idee niet is ontstaan
t.g.v. een opdracht, dat het niet
tot de normale werkzaamheden van
de inzender behoort om verbete-
ringen op het gebied van het irige-
zonder idee te ontwikkelen.

Wat is een idee?

Onder idee wordt verstaan een ge-
dachte, denkbeeld of plan om Linnen
het bedrijf apparatuur, werkmetho-
den of werkomstandigheden te ver-
beteren, de efficiency te verho-
gen, kwaliteit van produkten te
verhogen, veiligheid, hygiëne en
werksfeer te vergroten.

Woensdag 2k november jl. v o rul i n
het kader van de ideeënbus een
uiterst belangrijke bijeenkomst
plaats. De hoogste beloning sinds
het bestaan van de ideeenbus bin-
nen ons bedrijf werd uitgereikt
aan de heer C.A. Bonte; een be-
loning van welgeteld 'i'-! briefjes
van ƒ 100.-- (j 'i.300,--j.

Wat was dat nu voor een idee oni
daar zo'n hoog bedrag voor neer te
•tellen? De heer Bonte ontdekt op
een gegeven moment een paar oude
lasmachines die overgebleven ware-'
van ons Amerikaanse avontuur. Hij
wist dat Gusto belangstelling had
voor het Innershield lasproces.
Hij krijgt z'n idee! Gebruik deze
machines (ombouwen) in kombinatie
met een SAF 600 en maak er een
innershield lasset van. Leveran-
ciers van la stechnische firma's
verklaren hem voor gek. Hij houdt
vol. Resultaat vier bruikbare las-
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GIFT II

Onderstaand treft u nogmaals de
bon aan voor het in ontvangst
nemen van- het f eestpakket je ter
gelegenheid van de gift van
Staubo. De uitreiking vindt
plaats volgens onderstaand schema:

Op 9 december a.s. kunnen de mede-
werkers met een personeelsnummer
van 0001 t/m 0695 hun pakket af-
halen .

Op 10 december de nummers 0696
t/m 1200
Op 13 december de nummers 128l
t/m 1925
Op ik december de nummers 1926
t/m 'H92
Op 15 december de nummers 4l93
t/m 510'l.

Plaats van handeling is het vroe-
gere magazijn Van Vv'aardenburg
(modellenzolder) tussen Expedi-
tie en Apparatenbouw in.

Het startsein wordt om 15*^5 uur
gegeven. U kunt natuurlijk ook
voor uw kollega's een pakketje
meenemen of voor een zieke kolle-
ge •, u moet dan wel een door uw
kollega ingevulde bon kunnen
overleggen.

Helpt u mee aan een ordelijk ver-
loop en een zo klein mogelijk
verlies aan uren:

Medewerkers die in week 50 werk-
zaam zijn in de avonddienst kunnen
op een van de dagen van week 51
terecht, en omgekeerd natuurlijk
ook.

Op de lege flessen krijgt u geen
statiegeld terug. Brengt u ze
naar de flessencontainer in uw
woonplant s': Dan is het milieu u
dankbaar.

NIET ROKEN

Van één van de' zware dampers
onder ons ontvingen we een oproep
gericht aan zijn mededampers. Dit
initiatief doet ons sympathiek
aan; we hopen dat het velen zal
aanspreken;

Dij dezen wil ik een vriendelijk
doch dringend beroep doen op de
passagiers van de personeeIsbussen
om in de bus niet te roken. Het is
mijns inziens niet fair dat de
mensen die niet roken verplicht
worden om onze sigaren- en siga-
rettenrook in te ademen. Het moet
toch mogelijk zijn dat we die 15
a 20 minuten die we in de bus
doorbrengen even met opsteken te
wachten?

Ook in deze zaken kunnen we een —•
stukje kollegialiteit aan de dag
leggen.

een stugge roker

DANK

Mede namens mijn vrouw hartelijk
dank aan iedereen voor de fijne
middag en de fraaie geschenken, ons
aangeboden ter gelegenheid van
mijn 25-jarig jubileum.

P.J. Hersman

Mede namens mijn vrouw wil ik langs
deze weg mijn hartelijke dank be-
tuigen aan direktie, chefs en kolle-
ga's voor de mooie kado's en getoon-
de belangstelling bij mijn ^O-jarig
jubileum.

A. Meerhof

Allen die zo vriendelijk waren, de
receptie t.g.v. mijn 25-jarig jubi-
leum meer fleur te geven en zich
ingezet hebben om deze tot een mooi-
e gebeurtenis te maken, mede namens
mijn vrouw, hartelijk dank.

L. Heijkants
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KERST 1976 - NIEUWJAAR 1977

Wat gaat een jaar toch snel voorbij.
Nog anderhalve week en het jaar 1976
is weer geschiedenis. De meesten van
ons hebben in de afgelopen dagen de
kerstsfeer alweer kunstmatig in het
leven geroepen. Een kunstmatige voor-
l^reiding op een feest dat U hopelijk
^fwust kunt vieren.
Vanuit welke gezichtshoek U ook tegen
kerstmis aankijkt, ieder van ons zal
het toch beleven als het feest van de
Vrede. Overal ter wereld worden po-
gingen gedaan om tenminste met de
Kerst die vrede ook werkelijk te doen
zijn.
Wij hopen dat die Kerstsfeer nog wat
langer in zal werken vooral in onze
Gusto-gemeenschap. Door het Kerst-
feest worden wij er nog eens bij be-
paald, hoe zeer we van elkaar afhan-
kelijk zijn. Hoe zeer wij elkaar no-
dig nebben om nog iets van deze we-
reld- en dus ook van onze bedrij fs-
gemeenschap te maken. Ieders medewer-
king is daarvoor nodig. Er moet een
^eer zijn van begrip van vertrouwen,
l̂ar bovenal de wil er met elkaar
iets van te maken.

Wij wensen U en Uw gezinsleden zeer
goede kerstdagen toe en een prettige
jaarwisseling.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zaterdag 8 januari 1977 zal de tra-
ditionele Nieuwjaarsreceptie worden
gehouden. De direktie stel het bij-
zonder op prijs om U allen met Uw
echtgenote of verloofde te ontvangen
en met U het glas te heffen op het
Nieuwe Jaar.
Dat 1977 een moeilijk jaar zal worden,
zal voor geen van U een verrassing
zijn.
Eendracht maakt macht.' Mede daarom
bent U van harte welkom in de Centra-
le kantine en wel van 15.00 tot
17.00 uur.

KANTINE

De centrale kantine is gerenoveerd.
We kunnen gerust stellen dat - we
mede door de inbrenge van de kantine-
commissie - thans beschikken over een
moderne kantine. De verwachting is
dat door deze opzet de wachttijden
tot een minimum beperkt zullen worden.
Tevens werd aanleiding gevonden om
het assortiment uit te breiden en de
kwaliteit te verbeteren.

Het werd echter ook tijd om de prij-
zen aan te passen. Zeker twee jaar
lang is daarin geen verandering ge-
weest. Zoals het er nu staat ge-
schreven verwacht U forse prijsverho-
gingen, maar dat valt best mee. De
verhogingen zijn echter tot een
minimum beperkt.
Prijslijsten met het uitgebreide
assortiment worden volgende week in
de kantine opgehangen.

Een gevolg van bovenstaande renovatie
en uitbreiding van het assortiment
is dat ten gevolge van het overplaat-
sen naar de Centrale kantine m.i.v.
de week tussen Kerst en Nieuwjaar
in de Vikingkantine geen snacks, pa-
tat en aanverwante artikelen meer zul-
len worden verkocht.
De kantine blijft in de lunchpauze
natuurlijk wel open er wordt alleen
koffie geschonken.

Bovenstaande is bedoeld als een ver-
betering van de bestaande situatie.
In de aanloopfase mogen de mensen
van de Volksbond uiteraard rekenen
op Uw begrip voor gewenningsproblemen,
Wilt U altijd zoveel mogelijk met ge-
past geld betalen?
Dat U uw ketelpak in de garderobe ach-
terlaat blijft nog steeds van kracht,
Wij hopen dat U allen en ook de mensei
van de Volksbond een plezierig gebruil
van de kantine kunnen maken.

Redaktle: Afd. Pers. zaken, Schiedam.
Tel. 010-28 04 2O. toestel 137/13»
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REISKOSTEN

Men gaat er op dit moment vanuit
dat de loonmaatregel m.i.v. 1 janu-
ari a.s. niet meer van kracht zal
zijn.
Deze maatregel strooide in juni van
dit jaar roet in het eten toen onze
nieuwe reiskostenregeling van kracht
zou worden. Zonder tegenbericht
zullen de onderstaande regelingen op
1 januari worden ingevoerd.

Regeling personeelsbussen

1. Medewerkers, die gebruik maken
van het personeelsvervoer ontvangen
binnen het R.E.T.-gebied geen
reiskostenvergoeding.

2. De vergoeding voor deelname
aan het personeelsvervoer bedraagt
ƒ 7,50 per periode, welk bedrag
op het salaris wordt ingehouden. •

3. Medewerkers in ploegen/nacht-
dienst betalen per periode ƒ 3,75
voor het personeelsvervoer. Voor
de gewerkte weken in nachtdienst
ontvangen zij een vergoeding con-
form de regeling reiskosten.

4. Het gebruik van de personeels-
bus is alleen toegestaan, indien
men in het bezit is van een geldi-
ge buskaart.

5. In de periode waarin medewer-
kers ziek worden blijft de in-
houding voor personeelsvervoer
gehandhaafd. Bij voorduring van
ziekte blijft de inhouding nog
een periode gehandhaafd, waarna
zij komt te vervallen.

6. Wijzigingen van de inhoudings-
bedragen vinden plaats met ingang
van de datum waarop de tarieven
van de personeelsbussen stijgen
of dalen.

7. Wanneer gedurende een tijdvak
van maximaal 6 weken een perso-
neelsbus een bezetting heeft van
50% of minder, uitgaande van de
busbezetting op 1 december 1976,
komt deze busdienst met ingang
van de daarna volgende periode
te vervallen.

8. In gevallen waarin deze rege-
ling niet voorziet beslist de
direktie.

Regeling reiskosten

1. Werknemers, woonachtig binnen
het R. E. T. -vervoersgebied.
a) Alle medewerkers , woonachtig
binnen het R. E. T. -vervoersgebied,
met uitzondering van hen, die
woonachtig zijn in R. E. T. -zone
3 ten zuiden van de Burg. Knappers-
laan, Nieuwe Haven, Oranjestraat
en Rotterdamsedi jk , en met uit-
zondering van hen die gebruik maken
van het personeelsvervoer, ontvan-
gen een reiskostenvergoeding op
basis van het R. E. T. -tarief voor
een weekabonnement. Het bedrag
van de reiskostenvergoeding is af
hankelijk van het aantal te door-
rijden zones .

2. Werknemers, woonachtig buiten
het R. E. T. -vervoersgebied.
a) Medewerkers , \voonachtig buiten
het R. E .T. -vervoersgebied ont-
vangen een reiskostenvergoeding
gebaseerd op vervoer in de laag-
ste klasse van het openbaar ver-
voer langs de kortste route.
b) De vergoeding van het inter-
lokale vervoer wordt voor mede-
werkers in de dagdienst gebaseerd
op de kosten van een maandabonne-
ment, omgerekend naar een bedrag
per 4 weken; voor medewerkers in
de nacht/ploegendienst wordt de
vergoeding gebaseerd op de kosten
van een weekabonnement.
c) Voor wat betreft het vervoer
binnen het R. E. T. -vervoersgebied
gelden de normen, genoemd onder

3. Algemeen
a) Medewerkers, wier werktijd als
gevolg van overwerk, ploegendienst
of nachtdienst, eindigt of begint
op een tijdstip waarop geen open-
baar vervoer mogelijk is en woon-
achtig zijn in een gebied waarvoor
een reiskostenvergoeding gegeven
wordt , kunnen aanspraak maken op
vergoeding van de daadwerkelijke
gereden kilometers tegen het daar-
voor geldende tarief.
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b) Medewerkers in ploegendienst of
nachtdienst ontvangen over de gewerk-
te weken in dagdienst een reiskosten-
vergoeding conform 1 en/of 2. Voor
de gewerkte weken in avond- of nacht-
dienst ontvangen zij een vergoeding
conform 1, 2a/b en/of 3.a.
c) In de periode waarin medewerkers
ziek worden blijven zij de reiskos-
tenvergoeding houden. Bij voortduring
van de ziekte blijft de vergoeding
nog een periode gehandhaafd, waarna
zij komt te vervallen.
d) Bij afwezigheid, anders dan door
ziekte, vakantie, tijd inhalen,
OR-, COR, komissie of vakbondswerk,
wordt geen vergoeding gegeven.
e) Wijzingen van de vergoedings-
bedragen vinden plaats m.i.v. de

turn, waarop de tarieven van het
nbaar vervoer stijgen of dalen.

f) Op de in deze regeling bedoelde
bedragen zijn de gebruikelijke
belastingsnormen van toepassing.
g) In gevallen waarin deze regeling
niet voorziet beslist de direktie.

P.S. De hierboven genoemde bedra-
gen zijn gebaseerd op de thans gel-
dende tarieven.

VAKATURE

Door het vertrek van Mevrouw
M. v/d Biezen is binnen de Perso-
neelsdienst een vakature ontstaan
voor een Sekretaresse van het Hoofd
Personeelsdienst.
Eventuele gegadigden dienen in het
Wzit te zijn van een voltooide mid-
delbare schoolopleiding; een goede
typevaardigheid; een stenodiploma
(Nederlands). Het zal o.a. tot
haar taak behoren de vergaderingen van
Ondernemingsraad en Kleine Commissie
te notuleren. Daarnaast fungeert zij
als afdelingssekretaresse Personeels-
dienst.
Belangstellenden kunnen zich tot
uiterlijk 28 december a.s. vervoegen
bij de heer H. Heiligers of de heer
W. Vossen.

INFORMATIE-BIJEENKOMSTEN

Op uitdrukkelijk verzoek van de initi-
atiefnemers van de handtekeningenak-
tie zullen de geplande informatie-
bijeenkomsten dit jaar niet meer
plaats vinden.

Als datum is thans vastgesteld
donderdag 13 januari 1977.
De dienstregeling zal begin volgend
jaar bekend gemaakt worden.

DORUSFONDS TER ZIELE

Uit een enquête, gehouden onder de
donateurs van het Dorusfonds, waar-
in een forse verhoging van de con-
tributie wordt voorgesteld om uit-
gaven en inkomsten beter in balans
te brengen, is gebleken dat nog
slechts een zeer kleine minderheid
de voortzetting van het fonds voor-
staat.
Dit aantal is echter te gering om
het fonds levensvatbaar te houden.
Een commissie uit de leden heeft
op 14 december jl. dan ook tot
opheffing van het Dorusfonds beslo-
ten.

G.A.C.

Binnenkort worden aan leden en dona-
teurs van de G.A.C, het nieuwe lid-
maatschapbewij s + autovignet voor
1977 toegezonden.
Wij verzoeken de "sticker" van 1976
te verwijderen en de nieuwe sticker
op uw autoruit te plaatsen.
Mocht U vóór 15 januari a.s. geen
nieuwe sticker hebben ontvangen,
meldt U zich dan op het G.A.C.-kan-s
toor, waar ook zo nodig nieuwe
hoesjes verkrijgbaar zijn.
Na 15 januari 1977 moeten alle auto's
welke bezine bij de G.A.C, tanken
of van de garage gebruik maken het
nieuwe vignet op de wagen voeren.
Wij verzoeken U hieraan mee te wer-
ken.

G.A.C.

Ten behoeve van de leden die onver-
hoopt met een lege accu staan, is
er bij de G.A.C, benzinepomp een
set "Hulpstarterkabels" beschikbaar.
De opzet is , dat diegene die met een
lege accu staat zelf een andere auto-
bezitter verzoekt om met behulp van
b.g. kabels even stroom te leveren.
De "donor" wordt geadviseerd om
stroom te leveren met draaiende
motor.
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U moet aansluiten " + op + en - aan -".
De starterkabels mogen niet mee naar
huis worden genomen.
U dient +_ een half uur met Uw motor
te draaien om Uw accu voldoende la-
ding te geven voor de volgende zelf-
standige start.
Bij koud weer is het verstandig
om de nog bijna lege accu 's-nachts
in huis te bewaren, om de volgende
morgen zeker te zijn van een vlotte
start.

N.B. Heeft U er al aan gedacht Uw
radiateur en ruitensproeireservoir
van een anti-vriesmiddel te voor-
zien?
Anti-vries voor de radiateur is
bij de G.A.C, te koop a ƒ 3,--
per literbus.

TE KOOP
1 jaar oud electronisch orgel,
"Mark 2000" van het merk Rhiha, 2
klavieren + voetpedaal.
Inl. afd. PZ , de heer K. Wiegel,
toestel 137.

Aangeboden s laapkamerameublement.
2-pers. ledikant + spiraalvering,
2 delig matras, nachtkastjes,
stoelen, geheel compleet.
Inl. afd. PZ, de heer K. Wiegel,
toestel 137.

2 Skai-lederen salonstoelen, zwart
op draaibare verchroomde poot.
1 Marmeren salontafel op chroom
poten (langwerpig model).
Inl. afd. PZ, de heer K. Wiegel,
toestel 137.

RUILEN

1 Paar kunstschaatsen, maat 36
zo goed als nieuw ruilen voor maat
38-39. Inl. afd. PZ, de heer
K. Wiegel, toestel 137.

DANK

Gaarne willen wij de direktie,
chefs en collega's van harte danken
voor de gelukwensen en fraaie bloem-
stukken, die wij ter gelegenheid
van ons 25-jarig huweli jk hebben
mogen ontvangen.

A. Steevensz
W. Steevensz-Hartman

Mede namens mi jn vrouw wil ik de
direktie, chefs en kollega's har-
te l i jk danken voor hun belangstel-
ling en kado 's bij mi jn 25-jarig
diens tjubileum.

P.A. van Til

Wij bedanken de direktie en
kollega's voor de belangstelling,
kado's en attenties die wij ont-
vingen bij ons huwelijk.

Wout en Ans Wandel

Mede namens mijn vrouw wil ik
direktie, P.V. Schiedam/Geleen
en kollega's bedanken voor de
attenties bij mijn 40-jarig
diens tjubileum.

L. Bras, Geleen

Wij willen direktie, kol lega ' s en
Hr. en Mevr. Meijer , bedanken voor
de bloemen en kado 's die wij ter
gelegenheid van ons huweli jk moch-
ten ontvangen.

Raymond en Hilda Doejaarei

"Langs deze weg willen wij direktie,
Personeelszaken, bazen en kollega's
bedanken voor de belangstelling
en kado's ontvangen bij ons huwelij]

Gerard en Ria Huiskens

Direktie en kol lega ' s , hartel i jk
dank voor de bloemstukken die
wij mochten ontvangen bij de geboor
te van onze zoon.

F.J. van der Torren
J.J.W. van der Torren-^

Wagemaker

Mede namens mijn vrouw hartelijk
dank voor de attenties en bloem-
stukjes , ontvangen bij de geboorte
van onze dochter.

Jan en Hilde Goudbeek

Mede namens mi jn vrouw dank in de
direktie van IHC Gusto voor de
prachtige plant welke wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van onze
40-jarige echtvereniging.

A. Liebeek
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