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Mijne heren, 

In de bespreking d.d. 20 november 1979 deelde u aan ons mede in 
de vergadering van de Raad van Commissarissen op 5 december a.s. 
een investering in een glasvezelvliesmachine, bk meter breed, als- 
mede de vestigingsplaats daarvoor de vestiging Apeldoorn, met 
kracht te zullen verdedigen. 

Na contact met kaderleden, van onze bond, uit het concern,‚ be= 
richten wij u het volgende. 
Het is u bekend dat wij van mening zijn dat de financierings= 
stromen, waaronder die voor de investeringen, zodanig geleid 
moeten worden dat een maximaal positief effect op de werkgelegen- 
heid wordt verkregen. 
Eveneens Ís het u bekend dat wij voorshands van mening zijn dat 
een voortbestaan van produktie op de PM 11 en de PM 22 te Wormer, 
zonder investeringen in andere, nieuwe produkties niet mogelijk 
zal blijken te zijn. 
Tegen deze achtergrond verzochten wij u om informatie over de 
eventuele konsekwenties indien de glasvezelvliesmachine niet in 
Apeldoorn zal worden geplaatst. 

Uit de door u verstrekte gegevens blijkt niet op overtuigende 
wijze dat een (nieuw) sociaal probleem van beduidende omvang 
te Apeldoorn zal ontstaan, indien de voorgenomen investering 
daar niet plaatsvindt. Zeker niet indien de 2 meter breed machine 
blijft funktioneren, hetgeen ons inziens tot de mogelijkheden 
kan behoren. 
Wij zijn dan ook van mening dat de Raad van Commissarissen op 5 
december a.s. niet moet beslissen over de vestigingsplaats van de 
nieuwe glasvezelvliesmachine. 

Wij verlangen derhalve van u dat u in de Commissarissenvergadering 
zult pleiten voor het openhouden van de keuze van de vestigings- 
plaats totdat dit in samenhang met de werkgelegenheld In Wormer 
en Apeldoorn kan worden bezien op het moment dat de studies te 
Wormer, eind februari 1980, beëindigd zijn. 
Het vereiste financieringsplan dient dan, zo nodig, overeenkomstig 
te worden aangepast. 
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industriebend vervolgblad 4, 

Intussen kan dan onderzocht worden wat werkelijk de technische 
en technologische problemen zijn indien de plaatsing niet in 
Apeldoorn plaätsvindt en hoe deze zijn op te lossen. 

De inhoud van deze brief brachten wij ter kennis aan uw Raad 
van Commissarissen, waarbij wij în een begeleidend schrijven 
ook bij hen aandringen de optie voor de vestigingsplaats open 
te houden. 
Een kopie van dit schrijven sluiten wij hierbij. 

Hoogachtend, 

(F. v.d. Veer) 
bondsbestuurder 

Bijlage.


