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Aan alle medewerkers.

Hierbij delen wi-j U mede, dat de heer H.B.J. Klünnen
met i-ngang van een nader te bepalen datum is benoemd
tot direkteur van Wílma Weert B.V.
De heer Klünnen is thans direkteur bij Marcel-Muyres Bouiv
B.V. te Sittard.

De heer Franken zaL zich geleidelijk gaan terugtrekken
uit T{ilma vleert om zich geheel te kunnen gaan wijden
aan zijn taak binnen de Verenigde Bedrijven Vti1ma.

De taakverdeling binnen de direktie van lrlilma weert
zal nader worden vastgesteld.

De Dlrektie.
I
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Weert, 6 decembet 1977.

Geachte medewerkers(sters),

Hierbij delen wij u med.e, dat de Heer T," }oer, hoofd. "A.fdeling
Personeelsbeleid. wegens de aanvaard.ing van een funktie bíj het

Souwfond.s T-,inburgse Gemeenten te Geleen, zíin werkzaamhed.en in
ons bed.ríjf gaat beëíndigen.

Over d.e d.atum van vertrek van d.e Heer Soer en d.e voorziening in
d.e ontstane vakature word.t nog overleg gepleegd..

Direktie Wilna ldeert b.v.
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trfeert, 22 &ecember 1977.

Geachte Medewerkers,

ùnd.e¡staand treft II wederon aa¡ oe r¡ijøigingen in het personeelsbestånÖ.

VERE}TTGÐE 3EÐRIJ\TE}{'Í.iILl,IJ, 3.Vr
.'3enoemd. tot medewerker afd.eling 0ntwikkeling en Research per 91.12.1.9772

- Ðrs. J. d,e Sest
- Dhr. P. Soersr

Iili'lT00n Ì/ftYIA 1¡4ERf B,V.
. Senoe¡ûd. tot tekenaar op de aftleling Materieel TekentcanÞr pet' 24. 11.1977 e

- Ðe Eeer E¡ Ï¡inssen.
. Senoehd. tot tekenaâr op d.e afd.eling PLanvoorbereld.ing per 01 .12.1977 z

- Ðe Eeer C. Hermsen
- Ðe Ïleer R. Puetjens.

. Benoemd- tot hoofd $rpeka.ner per 01.12.1977c
- l,ïevr. A. d.e Zeeuru - v.d.. linclen,

. Benoemd. tot ad.ninistratieve medewerl<ster op de afdeling Inkoop per
05 .12.1977'e
- l.{ej. A. Verspagen.

. Senoemd tot meder,verker op de afdellng ÏIítbested.ing l,Ierken per 06,12.1977e
- Ðe Eeer J. 3ors.

SUIÎEITÐTEI'T$I 1,¡III.îA'I,¡EERI B.V.

. Ðe Eeer I,f. Cnoops, hulpuitvoerðer, is per A1.12.1977 werkzaan a1s voorna¡r-
tÍmmerma¡r op werk 1 190 te Heerlen.

.3enoemd. tot uitvoercler op werk 1509 te ldeert per 05.12,1977e
- De ÏIeer A. v.d. Steen (voorheen rverkzaa,m a1s opzlbhter). . -i4:'tr-,r.

ifTU/ÍA PROJÐCTOiVT,i{TKKETTiSG 3.V.

. Senoemcl tot med.ewerlcer per 01.12,19772
- Ing: irï. 'l^Iolters..

. Senoemcl tot bour,ykoördlnator per 01 .12.1977".
- Ðe lIeer.iI. Entrop (voorheen werkzaam a1s assistent opøichter).

. Va"naf 05.12.1977 is cle Eeer A. Vossen, Bouwkundige Tekenkarnerr overg:egaan
naar Projektontwikkeling in de funlctíe van telcenaar'

T) ïEitsf ]!ilTER TE NII)ER}IEERT a

. Senoemd. tot ad.ninistratieve med.ewerkster (part-tÍne) per Or.12.1977 g

- i,Iej. C.J.G. Vossen.

VÏLUA SATI G.m.b.E.

. Senoemcl tot sekretaresse per 01.12.19772
- I4evr. T'. Bíer - Setzer.

JÏIBÏI,EA.

. l}þ-Ja¡,tg Jubilevm 2!.12,1977 t
- Ðe lÍeer C.P.E, Knelissen, uítvoerderr uítgeleend aan

Afd.elfng beleid

jf
cle llaaI 3.V. te Tltrecht.

Círculaire I 1977-f',n, J88.
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Aan : bedrijfsleiders

alle hoofduitvoerders en uitvoerders van Wilma \Iteert b.v"

Betreft ! winterprogramma interne opleiding'tbedrijfsleiders, hoo{duitvoerders

en uitvoerderstt 1977 I 1978

Van : afdeling Personeelsbeleid.

Datum: I november 1977.

Mijne Heren,

Ook dit winterseizoen houclen we weer de U bekende winteravondbijeenkornsten

voor alle funl<tionarisse¡r belast met de uitvoering.

De opzet van deze bijeenkomsten, in dit nieuwe seizoen, is niet gelijk aan die van

de achter ons liggende bijeenl<om.sten.

Was het vroeger zo, dat de bijeenkomstan bezocht werden door personen uit alle

geledingen belast met de uitvoering, nu ligt het in de bedoeling deze, te grote Broept

te gaan splitsen in:

groep I - hulpuitt,cerders

groep II - bedrijfsleiders, hoofduitvoerders, uitvoerders

lfij clenken de bijeenkomsten te gaan organiseren in Amby/Maastricht, Weert en Mook.

De bijeenkomsten beginnen o¡n 19.00 uur en eindigelt om 21.30 uur.

Op de bijlage staan lret programma, de data en de piaats van bijeenkomst vermeld.

Wij zouden het zeer op prijs stellen, U als deelnemer aan genoemde interne opleiding

te mogen noteren"

Daarom verzceken wij U bijgaand formulier ingevuld aan ons terug te zender',

Op Uw belangstelling rekent,

Drs. L.H.C. Boer,

l-loof d Personeelsbeleicl.
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