Aan de kaderleden van
de Industriebonden;
de Grafische Bonden,
Unie B‚L.H.P.
Beste

Vrienden,

Na de vekeantieperiode hebben de vekorgeanisaties op 29 augustus
eerste bespreking met de Raad van Bestuur gehad,
De intentie van Van Gelder was het aan de orde stellen van het

plan

jl.

de

vijfjaren-

1975-1979,

De bonden hadden er echter behoefte aan, mede tegen de achtergrond van
om terzake de te volgen procedure nauwkeurige af=
het vijfjarenplan,
spraken te meken, De gemaekte efspraak treft u als bijlage aan,
Het vervolggesprek heeft plaatsgevonden op 11 september jle
Resultatenontwikkeline

De Raed ven Bestuur heeft deze bijeenkomst mede benut om de bonden uit=voerig te informeren over de resultatenontwikkeling binnen het concern.
Een indicatie voor de situatie is voor u dat men op dit moment papier
beneden celluloseprijs aanbiedt en dat daardoor van Gelder gedwongen wordt
deze koers te volgen. Vast staat dat mede door deze gang van zeken de
bedrijfsresulteten sterk negetief zullen zijne.
Vijfjarenplan

De bonden hebben zich t.a.v. de inhoud van het totale vijfjarenplan niet
uitgesproken, Het ís zeker mede met het oog op de stormachtige ontwikkelingen in de totale economie te weinig concreet. Dit neemt echter niet
weg det bij de uitvoering van voornemens, welke oa, uit het vijfjarenplen voortkomen de bonden er duidelijk bij betrokken zullen zijn

(zie

procedure-afspraak).

Renkum

Gezien de enorme problemetiek, die Renkum met zich mee brengt is aan dit
onderwerp een eparte bijeenkomst gewijd welke op 2 oktober a.s. zal ge=
houden worden. Uít de voorlopige informatie door de Raad van Bestuur is
het duidelijk geworden, dat men in sterke mate overweegt PI 19 vervroegt
volledig uit produktie te nemen, Uiteraard zal de Renkumse situatie speciale eandacht krijgen in daartoe in de betrokken vestiging te houden vergaderingen.

Rotterdam

verpakking

In laatste instantie is aan dit onderwerp zeer uitvoerig tijd en aandacht
besteed, Als gevolg van de beleidsplannen van de Read van Bestuur voor de
totale verpekkingsdivisie zou er volgens de Raad van Bestuur nogal wat
onrust in Rotterdam zijn ontstaan, Partijen zijn van oordeel dat de
kwestie niet urgent is, derhalve geen sprake is van haast, Ook dit onderwerp zel in een speciele bijeenkomst in een later stadium aan de orde
komen.
Gezien bovenstaande hebben de bonden er duidelijk behoefte aan om met
kaderleden over de totale situatie bij het Van Gelder concern overleg
plegen,

uiteraard

Daartoe

volgen

zal

medio

hierover

oktober

nog

een

nadere

speciale

bijeenkomst

mededelingen,

worden

de
te

belegd,

Met vriendelijke groeten
namens alle organisaties,

ee

A.P.G.de

Jong,

districtbestuurder
Industriebond

NVV

