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" 8 Verslag CKK-vergadering VGP gehouden op 3-3-1950 te Amsterdam. 

Voorzitter Cofnelissen opent de vergadering. 

Het is voor mij moeilijk, ik heb geen enkel gegeven en geef daarom het woord aan F, v.d. Veer. 

FE. v.d. Veer: Vanmiddag komt D, v.d, Laan en Keizer om het financiële plaatje nog met ons door te nemen voor wat beter inzicht, Verder is er een gesprek geweest met Burgemeesters van de vestigingsplaatsen; als informatief gesprek goed te noemen. Er zijn ook mogelijk te nemen of ‘te ondernemen stappen naar de overheid doorgenomen. Toezegging is gedaan zóveel als mogelijk ondersteuning te verlenen en te helpen. 7 Verder heeft u nu als vergadering de nodige stukken gekregen welke wij dan de volgende CKK-vergadering te 12 maart nader kunnen bespreken. Daarbij be- horen nog boekwerken van studies die kunnen worden geleend. In deze studies zijn de Pm XI en de Pm 22 nader bekeken, Er moet 1k4 miljoen 

  

geïnvesteerd worden op korte termijn en op lange termijn nog eens 8,8 miljoen voor energie. In Wormer &lasvlies-machines te plaatsen is duurder; diskussie is volgens de VV nog mogelijk hierover, 
A Hebly zegt: "al krijgen we geld voor niets dan doen we voor Wormer nog niets". Op korte termijn Pm h sluiten en later daarop volgend de Pm XI en de Pm 22 en de Pm 20 augustus 1981; dit geeft + 18 miljoen positief voor VGP ih de komende jaren. ĳ 

Verder heeft Van Veen toegegeven dat de plannen van Van Gelder niet zo sterk zijn. 
: en De VV heeft opgemerkt dat er een stoel leeg is in de RvB en zij vindt dat dat meer stoelen moeten worden om een sterker geheel te krijgen. Verder ziet de VV de besluiten die nu voorliggen mogelijk als middel bedoeld om gaten te vullen in de komende plannen. 

Financieel zegt VGP geen ruimte te hebben mede door de grondstofprijsstijging. Veder hebben wij afgesproken dat we de 13e maart weer met de VGP zullen onder- _ handelen, 
V‚d. Laan: De rapporten van VGP moeten we goed bekijken en bestuderen t.a.v, de financiering in en buiten Van Gelder, en zelfs alternatieven en rapporten vanuit Wormer zelf moeten bekijken en goed bestuderen en daarvoor hebben we zeker tijd nodig tot aan 20 maart, 8 Glandorf: Het tijdsbestek is kort en we mogen geen illusies wekken voor Wormer, eerlijk vertellen hoe de zaak erbij staat. Ee E:vsd. Veer: Het hele verhaal van VGP zit vol gaten, gaan we er verder op in dan kan dat betekenen dat wij tot konklusies komen dat er verder gesaneerd moet worden, dit zouden we dan in ons verder beleid moeten bespreken hoe te handelen, 
Ook moeten we onze strategie bepalen hoe te handelen en daarvoor hebben we de tijd tot de 12e waarbij ik dan voorstel een brief te sturen waarin we de vrijheid onzerzijds behouden op het totale gebeuren in te schieten. Ook kijkend naar de gegevens van VGP lijkt het tijdsbestek niet zo belang- rijk maar weli kort houden. 
Klazing: Moet: je de mensen in Wormer niet zeggen dat ze gebruikt worden. Glandorf: Als je wat wilt moet Je een middel hebben, V.d. Veer: Welk middel je ook pakt je weet pas of het een middel is op het moment dat je het gebruikt.
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_ Boersma: Als we aktie gaan voeren moet het een claim worden op het totaal ge- 
beuren in het concern, en als VV een negatief oordeel geven op het ‘concern 
beleid. We moeten ons verzetten en blijven verzetten. 

…_Ved, Veer: Voor Wormer zelf moet je de mensen een duidelijk drukmiddel zien 
te geven waarbij we moeten stellen dat niet alleen Wormer opgeofferd gaat 

worden, _ 8 
Glandorf: We hebben in de COR gesteld dat er binnen 2 jaar nog maar 2600 
man zullen werken. Velsen-noord staat op de tocht. | 1 
Wapenveld veel te optimistisch. 
Apeldoorn mag blij zijn dat het klein is ook in verlies. 
V‚d, Laan: Een van de redenen om geen advies te geven is door mij geuit aan de 
COR doordat-er onvoldoende inzicht is in het totale financieringsplan en 
vooruitzichten daarop. Vooral de prognoses naar de toekomst die veel te laag zijn. 
H, Verbeek: Van Gelder bedrijft geen salami-politiek ze hebben reeds zelf 

„aangegeven: Renkum III en Velsen Noord blijven vestigingsplaatsen. 
V‚d. Veer: Ja, maar dat moet duidelijk gemaakt worden aan de werkvloer met 
„duidelijkheid naar de toekomst, ò 
De plaatsen die aan de beurt komen zijn al ingevuld, maar Je weet niet welke 
de eerste is. Ook blijkt uit de vergadering dat de HAMIJ nu ook problemen 

‚heeft en klanten verliest, g ’ Ee 

Samenvattend: wi 

Eerst het plan uitwerken en bekijken door v.d. Laan en deze zal dan een in- 
zicht geven hoe hij er tegenaan kijkt. Ô | 
V.d. Veer zal concept opstellen voor de te volgen taktiek'en brieven aan, 
de RvB inzake onze standpunten ef de volgorde van behandeling met tijdsbestek 
daarin. : 

Verder moet getracht worden meer publiciteit te brengen binnen Van Gelder over *’ 
hoe en wat. Het beleid in Wormer blijven inpassen in totaalgebeuren, 
Vragen of VGP denkt aan een afgeslankt concern, en het totale concern-gebeuren 
moet in het geheel worden gebruikt. he gn 
Wormer stelt niet glasvlies als eis. Het moet passen in het totaalgebeuren 
en vanuit het beleidsuitgangspunt van de VV. De 
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