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ldeertl 28 aprll 19'lr.

lliJnheer t

EierblJ ùoE ik II toeko¡nen het ve:re3.ag van de ffinterbiJeenkoaet
gehouden op I naart 1975,

Eet 1s nfet nogeltJk gebleken een Eanenvatting te uakea van ðe

uiteenzetting va¡ d.e Eeer vaa Leyenhorst over oatwfklrellng
afbouw-methocliek.
Dlentengevolge worðt bet eohema va,n zLJn ulteenzettlng ale
echena btj het verslag gevoegd.
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Drg. L.E'C. Soer¡
troofd. Personeel ebelel.dl.

Cl.rcuLal.re ¡ 197 5-266-L.8.
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tleert¡ 1I fgÞrr¡a.ri 1975,

'MlJnheer,

lÍlinenE:.'clè Dlrektie'nodtþ-ik;It hfeÌbrJ'ul.t''tot:het:þlJwonea rra¡l d¡
lllnte¡blJeenkonet'1975¡ welke gebouüea zà1 rorðin op zateirö¡g
8 rqaa,¡t 197r.

De lorgglblJge{fp$e.t zal,i,pla€,tEvlnôån,'"la ðe kantfne van het ka¡tó*,
EaEteelslngel 10': tè l{eèrt¡.
Eet ðLaer,gal gebnrllct',r,¡ôrildn in'Eotet ¡uliânE,

De ageacla øgåtìeå .ruft ralå,vOtþi

B. !0 'uur: "þnkoggt "ea:koffíe'. '

1O. 00'rnÉ¡ ¡ Ope-qiag -; ..Eq¡ iC." I,qâ¡kàgt .

10.05 ur¡r : 'lloeapraak - '9i.. g. MaCe¡ I

10.1'9 uur: Jaarreèe - Er..C.'Fra¡Ëen¡"

$;15 r¡r¡r¡ Progekùontut&teling - ¡¡¡rti,v¿¡: ¿dù-tSitll'j". '

10.50 uu:rr Ðe 0ad,e¡aerclngaraad,'- Er. g;'-,¡¡an&en.

1I.0O unr¡ Pauze.

11.15 uur¡ Ontr¡llEte1ing afbouw-nethpd,tek - E¡. J.' ,vatr'fæyenlroret.'

12.00 uuz¡ Gelegenlreld tot dlekgqsfê.,

1â.30 uur¡ Sluiting.

Drl. [.8.C. Soer¡
Eoofil Pe!¡oaes1sb¡lei.dLr/{rñ

.tCtrcr¡láIro ¡ 197 5¿258-ú.8.
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REDE H. MAASo Winterbijeenkonst i^lil-ma lüeert

Het is veer ruim een jaar geleden dat we de winterbijeenkonst

hebben gehoud.en, waarbij het de gevoonte is, dat ik U over de

ontwikkel-ingen van d.e verenigde Bedrijven l^Jil-na informeer,

zowel over 19Tl+ als over 19Tr.

Op de vorige vinterbijeenkomst ond.erkenden we al, dat niet alleen

d.e oliekrisis, met al- ztn ekononische gevolgen, maar ook de ver-

záaiging van de bouwmarkt ons parten zoú gaan spelen'

Dit is dan ook uitgekomen, en wef in versterkte mate ôoor de

hoge rentelasten.
Deze tegenslagen verkten in België en Frankrijk nog erger door

dan in Nederland.

Vorig jaar stelden we, d.at we het voor ongeveer 5Of' van de

projektontwikkeling moesten hebben, en dat el-k bedrijf zijn
eigen P.O. moest opbouwen.

Hier zijn we aardig in geslaagd., hoer,rel d.at nog niet wi1 zeggen,

dat alle bedrijven de kracht en de kwaliteit van trnleert hebben.

Maar dat kan in zofn korte tijd. ook niet.

Nu vraagt dool de vergroting van d-e P.O.-projekten de

lic¿uiditeit onze grootste aand.acht.

Om de steeds groter wordende konkurrentiestrijd aan te

kunnen, zal- de organisatiegraad van de onderneming optimaal

moeten zijn - dat wíl niet zeggen 6ver-georganiseerd - en

zal- van U all-en een grote inzet worden verwacht.

Hein
Markering
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lle kunnen stellen, d.at d.e gezamenlijke winst over 19Th,

ofschoon hij nög niet officieel bekend is, lager zal- zíin
dan in 1973, wat, gezien de ¡narkt' een zeer goed resu-Ltaat

is. l

\oor 1975 ziet het er naaï uit, dat de winst zeffs die van

1973 kan overtreffen. Dit zal natuurlijk afhankelijk zijn
van de vLotte verkoop van P.O.-verken.

In het volgend.e overzicht vi1 ik beknopt l¡eergeven hoe onze

verschillende bedrijven gereil-d en gezeild hebben in 19?4,

en hoe het waarschijn-l-ijke verloop zat zLjn ín 1975.

I^Iilma hlgert. heeft een goed" jaar achter de rug.

De omzet is gehandhaafd. ten opziehte van 1973, de P.O.-omzet

beloopt a1 ongeveer 55% van de totale omzet.

\oor 1)'lJ vervachten r.Ie een behoorlijke omzetstijging, en

een kleine ¡¡instverhoging.
De omzetstijging is vooral uit het noorden van het rayon l^Ieerb

gehornen.

lüe moeten er al1es aan doen ou in het zuid.en, en vooral

Maastricht, verk te krijgen.

I'lil-ma Tifbure - Breda.

In vergelijtring rnet 19T3 hebben ze een te lage omzet gehad,

met ond.erdekhing AK, maar de winst r,¡as toch goed.

Voor 1975 ís de vervachting een veel- hogere omzet en een

zeer sterhe vinststijeine. De Projektontwikkeling draait
hier al aardig en maakt ongeveer 1/3 van d"e omzet.

Hun grootste zorg is om voor 1)'(6 de portefeuille met goed.e

werken gevu-ld te krijgen, rtaar ze zel-f hard voor r^¡erken.

Kortom, Wil-ma Tilbr:rg heeft zich ontwikkeld tot een gezond

bedrijf"
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Bij l^li1rna n HaaE I oopt de omzet langzaam omhoog.

De winst is in lpll+ wat teruggel-open ten opzichte van 1973.

\loor 1975 zijn de vooruitzichten niet ongunstig.

Het is in Den ilâag r^reI noeitijxer dan in d-e provincie om

goede mensen tegen redelijke salarissen te krijgen.
Ook de hrrisvesting voor het personeel- geeft hier meer problemen.

De P.O. is zich aard.ig aan het ontvikkel-en' maar is nog niet
op het gewenste peil.
Desondart(s hebben wíj vertrouwen in de groei van Den Haag.

Bij Ðe llaal is d.e omzet zeer sterk gestegen. Het bedrijf
!

moet gelijktijdig met vergroting van d.e omzet word-en opgebouvd.

't{elke moeitijXtred.en d.at met zich meebrengt kunnen ve all-en begrijpen.

De omzet stijgt, de winst daalt.
Ook hier wordt veef krachtsinspanning vereíst, maar nog voornamer

is een goede organisatorisehe opbouw.

Hier zal in 1975 flink aan geverkt worden.

Van en Gi zen kan ik zeggen dat, d.oor de lage behoefte aan

bouwwerken in het noordén, men alle zeilen rnoet bijzetten om een

redelíjke omzet te ha.l-en.

De vinst wordt geleid,elijkaan beter, vat een mooie prestatie is.

S.M.T. Tilburs. Hier zi. jn door de groei en verd-er weg liggende

rrerken de omzetten wel gestegen' maar de winst is gedaald.

Voor de toekomst zal men moeten vechten om de oude rentabiliteit
terug te krijgen.

¡ii tsþp0igg--!gv1-Ug. loopt de zaak sf echt. lfii hebben maatregelen

getroffen om het verlies niet verd.er te faten oplopen.

Voornaamste punten van verlies varen grote arbitrageclaims, d"ie

nog niet betaal-d zijn, afremmen door d.e overheid van overheids-

werken, sterke verhoging van rente en verlies op betonfabriek.

!trij veten thans nog niet of het bedrijf zíf¡ zal kunnen handhaven.
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nij de betonfahriek De Wel-vqart zijn de vooru-itzichten iets
beter, maar r.Ie zitten nog steeds in de rode cijfers.

Sometra Brussel is nog een Tlein bedrijf. l¡ii zull-en oppassen dat

de groei niet te onstuimig zal gaan.

De organisatie is hier goed..

Omzet'en vinst zijn voor 1)\\ on€;eveer hetzelfde gebleven a]s

in 1973.

Voor 1975 zal d.it niet veel- veranderen.

Durnont et Besson. !tre hebben sinds een paar maand.en een gedeelte van

ait Parijse bedrijf in ons bezit.
De omzet bedraagt oÌtgeveer f 85.000.000.

Hoe het zich verder zal ontwikkelen, zal de toekomst moeten uitvijzen.
Omzet in portefeuille is voldoend-e, evenals de organisatie, voor

zavev we hebben kunnen konstateren.

Voorlopig zullen Lre geen bedrijven meer overnemen.

lüe zrrll-en eerst ons best doen om de bestaande bed.rijven op een

zo hoog rnogelijke organisatiegraad te brengen. Lle zullen ons

kapitaal hard nodig hebben voor de uitbreiding in de P.O.-werken.

We kunnen in het algemeen stellen:
we hebben een behoor:lijke omzetstijging in deze teruglopende markt.

De vinst bl-ijft gehandhaafcl, maar het winstpereentage over de omzet

loopt iets terug
Dit lcan a1feen maar verbeterd vorden door perfekt lopende bedrijven

en door een blijvende volfe inzet.

Ik ðank U voor IJw aandaeht.


