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Verslag van de C.K.K.-vergadering Van Gelder Papier, gehouden op 
hb februari 1980 in Rest. Hoog Brabant te Utrecht. 
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1. Opening. 
Opening door de voorzitter. Deze vraagt de aandacht en zegt 
geen mededelingen te hebben. Hij geeft het woord aan Frans 
v.d. Veer en vraagt hem of hij mededelingen heeft. Van de 
Veer zegt dat hij wat zal vertellen over wat er is gebeurd 
bij Van Gelder Papier in de afgelopen periode. 

Bij het gesprek met de V.V. heeft van Gelder gezegd een ope- 
rationeel plan te hebben na de financiële manipulaties met de 

A.B.N. en zegt derhalve prioriteiten te willen stellen in de 
investeringsplannen. De V.V. zegt om hierover te kunnen en te 
willen diskussieren, zij eerst een beter en duidelijk inzicht 

in het totale plan willen hebben en daarvoor eerst nog een 
aantal vragen beantwoord willen hebben, zoals: 

het volledige financieringsplan van 1979-1982. 
nadere specificatie van investeringen en de effekten daarvan. 
bijgewerkt en bijgesteld herstruktureringsplan. 
zekerheden voor hoever voor de werknemers. 

prognose van de ontwikkeling na 1984. 
de periode-overzichten die worden gegeven aan geldschieters 
moeten ook worden verstrekt aan de V.V... 
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Hierna krijgt N.L. Ootes het woord namens de C.O.R. en zegt dat 
de C.O.R. zich van advies heeft onthouden, geconstateerd hebbende 
dat Van Gelder Papier buiten de boot is afgestapt, maar de C,O.R. 
behoud zich het recht voor wel in te springen bij investeringen, 
enz.. 

S + 4. Verkiezing voorzitter, secretaris en notulist, 
  

Verklezina voorzitter. Hiervoor zijn geen gegadigden. Voorge- 
steld wordt Chr. Cornelissen. Deze is akkoord, maar stelt dat 

een secretaris nodig is vrij dicht in de buurt en stelt W. 
Commendeur voor. Hier zijn geen tegenkandidaten voor. Commen- 
deur is bereid mits er een vaste notulist komt. 
Na enig heen en weer gepraat wordt P. de Lange voorgesteld. 
Deze zegt het te willen proberen. Dus akkoord. 

5. Mogelijke binding van C.O.R.-leden aan beleidsbesluiten van de 
Centrale Kontakt Kommissie 
  

In de voorgaande C.‚.K.‚K.-vergadering, waarin Wormer wegens be- 
zetting afwezig is gebleven, is besloten dat het begeleidings- 
plan wordt aanvaard en waarin de C.K.K. ken beslissen. Hierover 
zal echter i.v.m. problemen in Wormer met Wormer-mensen nog 
nader kontakt worden opgenomen. In Wormer ligt het plan hiervoor 
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een ledenvergadering te beleggen. Dit is reglementair geregeld, 
dus hoeft niet nodig te zijn: De C.K.‚K. heeft beslissingsrecht 
in deze. (Contact met Boersma, i.v.m. alsnog ledenvergadering). 

Bespreking voorstellenbrief C.A.0. 1980. 
Hierop heeft Velsen in de vorm van een brief nog wat op- en aan- 
merkingen en deze zullen door de onderhandelaar worden meegenomen 
in alle vrijheid van handelen. 
Over verschillende van deze punten volgt nog wat diskussie over 
en weer. Maar de landelijke en goedgekeurde onderhandelingsten- 
dens betreffende C.A.0.-voorstellen zal worden gevolgd. 
Betreffende C.A.0. 2.: bij een vergadering tussen V.H.P. en V.V. 
is gebleken dat er akkoord is gegaan. Men zegt ga maar met dit 
gegeven als start in zee. 
Later is er de consignatie-regeling terug gekomen. Deze brief 
wordt beantwoord, dat het bestaande zal worden gevolgd en bij 
de volgende CAO-onderhandel ingen moet worden ingebracht. 
Verder blijkt dat er een vergissing is betreffende CAO 2 met 
de daarbijbehorende stukken. Ook is er een vergissing in afslui- 
ten en invoeren van CAO 2; afsluiten kan wel, invoeren niet in 
verband met het loonbesluit. 

Verkiezing onderhandelingsdelegatie., 

Taken hiervoor te scheiden lijkt noodzakelijk, een kleine dele- 
gatie lijkt nodig en funktioneel. Deze delegatie heeft de ver- 
antwoording van communicatie naar de achterban en dienen dat 
naar de b.l.g.=en en C.K.‚K. te verzorgen. Ook bij de C‚N.V. 
blijkt dit te leven. De C.K.K. wijst de onderhandelingsdele- 
gatie aan na stemming: J. Robbers, C.J. Cornelissen en P. de 

Lange. 

Voorbereiding werkplan, 
  

Het D.B. gaat inzake een werkplan opstellen door middel van 
Raamwerk. De C.K.K. neemt besluiten in prioriteiten en benoemt 
eventueel commissies. Hierna krijgen de B.L.G.-en gelegenheid 
kritiek te leveren en op- en aanmerkingen te plaatsen. 
Vergaderschema punt 1. 

. Rondvraag. 
Uitbetalingen demonstratie. Van Gelder Papier te Amsterdam be- 
taalt niet en ook de V.V. niet. Dit moet Wemmers met Velsen op- 
nemen. 
Cyclusdagen - afbouw in Velsen van 19 dagen aaneengesloten bij 
ziekte naar 17 dagen eerst in de POR brengen, daarna COR geen 
overeenstemming dan via vakbond. 

W. Commendeur, 

secretaris


