
    

District 7, H. Polaklaan 9 
1018 CP Amsterdam 
Tel. 020 — 224822,     

YB/SK/731,23.00.(08)/17 januari 1980. Aan: De werknemers van Van Gelder 
Papier in Wormer. 
  

Waarde collega's, 

De recente stormachtige financiële ontwikkelingen met het Van Gelder concern, 
hebben geleid tot een aantal zeer opmerkelijke uitspraken van leden van de 
Raad van Bestuur van Van Gelder. 
Tegenover de publiciteitsmedia hebben ze. op: z'n minst de indruk gewekt dat de 
spectaculaire verslechtering van de financiële situatie van het concern enorme 
consequenties heeft voor de vestiging Wormer, en de werkgelegenheid van u 
als werknemers. 
Deze opmerkingen zijn voor ons aanleiding geworden ons gistermiddag in een telex 
te wenden tot de Raad van Bestuur. In deze telex hebben wij onze verbijstering 
uitgesproken over de recente opmerkingen van de leden van de Raad van Bestuur. 
Wij hebben de top van het Van Gelder Papier-concern eraan herinnert dat Zi 
tegenover ons toezegging heeft gedaan dat er geen conclusies over het voortbe- 
staan van de vestiging Wormer zullen worden getrokken, voordat de onderzoeken 
naar de mogelijkheden van de PM 11, PM 22 en de PM 4 zijn afgerond. 

Bovendien hebben wij de Raad van Bestuur er aan herinnerd dat wij van mening zijn 
dat de beslissing over de plaatsing van de nieuwe glasvezelvliesmachine genomen 
moet worden na een zorgvuldige afweging van de consequenties van dit besluit 
voor de werkgelegenheid in Apeldoorn en Wormer. 

We hebben in onze telex aangenomen dat de recente stormachtige financiële ont- 
wikkelingen verantwoordelijk zijn voor een klaarblijkelijke paniek in de Van 
Gelder Bapier-top. 
Wij hebben van de Raad van Bestuur van Van Gelder Papier geëist dat binnen 2 x 
24 uur publiekelijk de mededelingen over het voortbestaan van Van Gelder Papier 
Wormer worden ingetrokken. 
Tevens eisen wij van Van Gelder Papier een publieke verklaring, dat de concern- 
leiding de onderzoeken die nu aan de gang zijn, zal respecteren. 
Bij bespreking van het resultaat van deze onderzoeken zal door ons het standpunt 
gehandhaafd worden dat investeringen, zoals voor de glasvezelvliesmachine, 
zodanig dienen te geschieden, dat de grootst mogelijke werkgelegenheid wordt 
gehandhaafd. 
Als dat in Wormer blijkt te zijn, dan moet dat naar onze mening dáár gebeuren. 

Wij houden u op de hoogte van de reactie van Van Gelder Papier op onze telex. 

Industriebond F‚N,V. nen on me


