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ANA 
7 Aan de leden van de C.C.C. Van Gelder Papier, 

de voorzitters b.1l.g.-en, 

de C.O.R.-leden. 
nn nn nn ee 

t.k.a. de distriktsbestuurders betrokken bij 
Van Gelder Papier. 

  

eire.ne. 1397 

Uw datum en ref. Bij beantwoording vermelden Datum 

AV/HK 731.23.00 (08) 11 oktober 1978 

Beste vriend, 

Hierbij doen wij u het verslag toekomen van de C.C.C.-vergadering 
welke gehouden is op 22 september 1978 in het Veluwe-oord te 
Nunspeet. 

Tevens doen wij u het overzicht van de personeelsbezetting per 
31 juli 1978 en een stuk over de algemene gang van zaken toekomen. 

Vertrouwend u hiermede van dienst te zijn geweest, tekent, 

met vriendelijke groeten, 

A. v.d. Veen 

bondsbestuurder 

Bijlage: 4x



AV/HK 

731.23.00 (08) 

11 oktober 1978. 

Verslag van de C.C.C.-vergadering Van Gelder Papier, gehouden op 22 september 

1978 in het Veluwe-Oord te Nunspeet. 

Aanwezig: M.D. van Henten, H.W. Klasing, F.J. Donkel, S. Langenberg, E.S. Bagaya, 

P. Kanselaar, M. Horn, H.J. Brouwer, F. Post, P. Schram, J.J. Knegt, 

N.J. v.d. Brekel, C.J. Cornelissen, J.M. Ale, R.H. Gorter, M. Meijer, 

M. van Ewijk, A. Noppert, A. v.d. Veen. 

Voorzitter: A. v.d. Veen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

De voorzitter deelt mede, dat er een aantal wijzigingen zijn in het aantal leden 

van de C.C.C. (aan dit verslag is een lijst met de huidige samenstelling van de 

C.C.C. gehecht). 

De voorzitter deelt mede, dat het wenselijk is om een gekozen voorzitter en 

secretaris te benoemen en nodigt de vergadering uit hier hun gedachten over 

te laten gaan. 

Voorzitter benadrukt het belang van de C.C.C., mede gezien de coördinerende 

taak van de C.C.C.. 
Voorzitter deelt mede, dat in een eerdere vergadering vastgesteld is, dat 

drie man per vestiging het meest gewenst is, waarbij rekening gehouden kan 

worden met eventuele C.O.R.-afvaardiging. Er wordt door de C.C.C. benadrukt 

dat het zo snel mogelijk berichten aan de C.C.C. van belang is. 

Er worden suggesties gedaan over het zo goed mogelijk funktioneren van de 

C.C.C., zoals het uitwisselen van bedrijfsbulletins. Voorgesteld wordt om 

tijdens de komende vergaderingen gasten uit te nodigen, die een bepaald 

onderwerp kunnen belichten. 

Het vergaderschema is als volgt: 

15 december 1978, 9 februari 1979 en 6 april 1979. 

Er wordt dus naar gestreefd eens in de twee maanden te vergaderen. 

Na de pauze wordt overgegaan tot het kiezen van een voorzitter en secretaris. 

Na overleg wordt tot Îe voorzitter gekozen C.J. Cornelissen: en tot 2e voor- 

zitter N.J. v.d. Brekel. Secretaris wordt J.M. Ale. 

Voorzitter vraagt of hij nu het woord moet geven aan de heer Cornelissen, Deze 

stelt echter voor om deze vergadering nog onder leiding van A. v.d. Veen te 

laten staan. 

Er volgt een nabespreking over het C.A.0.-overleg. De voorzitter splitst 

dit in vier fases, te weten: 

- le fase: drie gesprekken, waarin een starre houding van de Raad van Bestuur; 

- 2e fase: werkgelegenheidsgesprekken, waarin overleg over werkgelegenheids- 

paragraaf; 

= 3e fase: overige voorstellen, waaronder de reële loonsverhoging; 

— 4e fase: Overeenstemming. 

De vraag wordt gesteld of Van Gelder een uitzondering was in het geheel. Op- 

gemerkt wordt, dat er per bedrijf + 10 gesprekken hadden plaatsgevonden, dit 

geldt ook voor Van Gelder. Er wordt opgemerkt dat het punt „vijfploegentoeslag 

wat op de achtergrond is geraakt. Voorzitter deelt mede dat dit komt door de 

houding van het V.N.O.. 

Vervolgens wordt er een procedure vastgesteld voor de volgende C.A.O.-be- 

sprekingen. 
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En 

Als eerste + begin november een brief aan de bedrijfsledengroepen,welke c.a.o.- 
voorstellen er komen. 

De afzonderlijke c.a.o.-voorstellen en de landelijke voorstellen komen op 
15 december 1978 in de vergadering ter sprake, waar ook definitief besloten 

wordt. Onduidelijk is nog hoe het overleg gaat funktioneren na de federatie 

met het N.K.V.. 

Eventuele voorstellen worden vroegtijdig aan de leden bekend gemaakt. 

Op 15 december wordt er gezamenlijk met de Industriebond N.K.V.-delegatie 

vergaderd. 

Vervolgens volgt een overzicht van de werkgelegenheid in de diverse vesti- 

gingen. Het totale beeld wijkt weinig af van wat er al bekend was. Er zijn 

nogal wat vakatures, terwijl aan de andere kant nog mensen op het punt staan 

ontslag te krijgen. 

Ook de veiligheid wordt een punt van bijzondere aandacht. 

De agenda voor 15 december 1978 is vol, er zal een prioriteitenlijst worden 

samengesteld. 
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J.M. Ale. 

sekretaris.
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