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WORMER. — Van Gelder Papier kwam vorig jaar uit de verliezen 

(wij meldden dat gisteren) maar voor het bedrijf te Wormer staat het 

sein nog steeds op rood. „De daar geboekte verliezen zijn te groot om in 

concernverband langer te accepteren. Het is duidelijk, dat er wat moet 

gebeuren, maar concrete plannen daarvoor zijn er nog niet”. | 

Dit deelde directie-secretaris mr. M. Ol- 
gers ons gisteren desgevraagd mee .Welis- 
waar zijn de verliezen in Wormer en Wa- 
penveld (in beide vestigingen werkt 600 
man) vorig jaar teruggebracht van ca. f 40 

miljoen in "77 tot f 26 miljoen, maar maat- 

regelen kunnen niet uitblijven, zo liet hij 
weten. 6 : 

De heer Olgers wees erop, dat vorig jaar 
het streven is gericht op het bereiken van 
het z.g. break-even punt (quitte spelen). 
„We kunnen nu nog niet zeggen of dat in 
het komende halfjaar nog gaat lukken”. 

De nieuwe voorzitter van de raad van 
bestuur van het Van Gelder-concern de 
Amerikaan G. K. Provo verklaarde deze 
week tegenover het Financieele Dagblad, 
dat pas wanneer oplossingen voor Wormer 
en Wapenveld zijn gevonden de basis voor 
de toekomst (van het concern) kan worden 
gelegd. zj 

Hem staan in dit opzicht kennelijk wel 

maatregelen voor ogen: „In grote lijnen 

weten we wat ons te doen staat in 1979 en 

daarna; het is dus meer een kwestie van 

timing wanneer de oplossingen worden 

gerealiseerd”. Be 
Overigens is ten aanzien van Wormer 

met de vakbonden afgesproken, dat de 

situatie pas rond het midden van het jaar 

opnieuw zal worden bekeken; In het be- 
Ei 

    

drijf worden derhalve in 1979 nauwelijks 
meer produktieveranderingen verwacht. 

Of dat ook volgend jaar zo zal blijven 

mag ten zeerste worden betwijfeld, gezien 

‘de uitlatingen van de Van Gelder-top. - 
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