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I,IÏLMA AANNEMINGSMAATSCHAPPTJ N "V" I,TEERT.

Notulen Winterbijeenkomst, gehoud.en op ZJ januari 1.969t aanvang 10.2! uur,
Ontspanningsgebouw I,Iilma N.V", Ilerenstraat te Weert"

Àanwezig zijn de Heren: H.Maas; H"Crijns; M"Hardy; C"Franken; Jovâr Leijen-
horst; G.lnlerkelbagh; R.van As; Aovan Berge; L"Boer;
H.van de Bosch;Îh"van den Brandt; l{"Bronzwaer;
II .Bukkems; A.Cruyssen; J.DeIiège; povan Diepen;
A"Driessen; P"van Geel; J.Geurts; A.Gord{jn; Th.Jo-
rigas; P"Kleywegt; A"Kneepkens; M"Kneepkens; M.Knee¡:
lcens b"1"; J"Ladenius b"1"; J.Ladenius p,h.; A.Loeff
Th.Loeff; P.Maas; l{.l,fassot; G"Melis; J"Meu1en;
1ü"Molin; A"l"Iulder; H.Muyt jens; C.Mostard; Th"Nelis-
sen; H"Nijnens; F "Perrée; J.Post i E"Prick; K"Roe-
broeks; H"A"Rosmuller; H"R"Rosmuller; J,van der
Sanden; L"Starren; M"Schreurs; P"Stribos; A,St,euten;
J"Troul'¡borst; J"Ubaghs; L"Verhaegen; F.Verhoeve;
A"de Vette; P"Vugs; L"Wijnands; G"Wijnen; p.Wiishoff 

;
A 

" Zorenc "

Afwezig met kennisgeving zijn de Heren:
Ð"Boosten; H"Geraedts ; Ch"Hawinkels; A"Wicherink.

De Heer Th"Duykers mist tengevolge van een auto-ongeluk de morgen-
bijeenkomst.

1O OPENING"

De Heer H"Maas heet allen welkom"
Hij maakt melding van de ziekte van de Heer Boosten en het auto-ongeluk
van de Heer Duykers" Vervolgens deelt hij mede, dat er onder de aanwezi-
gen dit iaar geen jubilarissen zijn geweest, Tenslotte herinnert spreker
aan de benoeming van de Heer Merkelbagh tot technisch adjunct directeur,
van de Heer Massot tot bedrijfsleider en van enkele onderbazen tot uit-
voerder, de Heren P.van Diepen, L.I{ijnand.s, Th"Loeffr CoMostard, J"Ubaghs

2 ÎOESPRAAK HEÐR H"MAAS"

ttVorig jaar om deze tijd en vanaf deze plaats heb ik U gezegd wat onze
verwachtingen waren voor 1-968. Misschien is het goed, als ik nog evenin de herinnering haal hoe wij de situatie toen zageno
In Limburg was de stemming gedeprimeerd. Er moesten duizenden en nog
eens duizenden arbeidsplaatsen komen om de mensen op te vangen die uit
de mijnen kwamen" Het r,vas toen duidelijk, en aan die situatie is nog niets
veranderd, dat het scheppen van arbeidsplaatsen een moeiza¡ne en kost-
bare en langdurige geschiedenis is" Er moesten industrieterreinen komen
en vooral gegadigden die zich op die industrieterreinen wilden vestigen.
Tegelijk moesten de werknemers bereid zijn zich te laten omscholen om
zícn' aan te passen aan de nieuwe industrieën"
Natuurlijk zijn er mensen geweest.., en vaak nog niet
de komst van industrieön en andere werkgelegenheid
wilden afwachten " Deze mensen zijn afgevloeid naar
rvaarschijnl{jk naar het Westen"

I,tlij zagen aankomen dat de groei van de arbeidende
jaren nihil zou zijr7.

bevolking in de komende

En dat arbeidende deer van de bevolking, daar gaat het nu net om; die
verdienen het geld voor allemaal.
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de slechtste, die
niet konden of

buiten de provincie,



Onzc verrirachtingen zi¡-r :::'-'- r.iitgel:omen" tiet aantal arbeidsplaatsen baart
nog steeds zorgen, en nen'ile ^sta-d in het Zuiden heeft een netto vertrek-
overschot. Ja, er zljn ¡.:j_fs plaatsen waa:l^ het vertrekoverschot groter
is dan het geboorte-over.';cl:ot. U begrijpt allemaal wel, wat dit betekent"
stecien die in bevoikii:g -:e::'irgic-peie zijn geen bouwende steden"
Toen wij dit vorig jaar zc schetsten, zagen ruij als oplossing
de slag te komen" I/ij lv:stc;r Ca,; ook in streken van Brabant,
en de noordel{ike provincies de eoonomische groei stagneerde"
dus maar 6én uitweg: in hez'lfest;en in de Randstad, waar nog
bouryd moet worden, aan Ce slag te komen"
Toen rvij dit vorig jaar steJ-,jen, ir¡ísten wij niet of dit zou lukken. l{el
flür het is gelukt" Hier past een woord van bixzondere waardering
adres van de Heer Harciy, die ceen moeite en inspanning te veer
weest om tot dit succes te lçomeno

Wij zijn op 2 oktober i¡r Haarlem begonnen
op 18 november werd de eerste paal in Detft geslagen

en op 2t november sloeg de Minister van Volkshuisvesting de paal inRotterdam. W{j hopen over twee rrreken in Alkmaar te starten. Na Delft
komen Wateringen, Lekke:'kerk. I'feerkerk en Sliedrecht. In Rotterdam komter rnogelijk een uitbreiding van het bouwproject, en projecten in andereplaatsen zijn in voorbereiding"
U zíet, de bres is geslagen, nu is het zaak door te stoten,
Als we nu kort na de jaan.risseling, als het ware nog op de drempel vanhet nieuwe jaar staancle. vooruit lcijken, dan ziet 1969 er gunstíg uit"
'dij zün goed van opdrachten voorzieno Het komt er nu op aan goed eneconomisch werk te leveren. Het ziet er dus naar uit, dat we meer ínhet l{esten zullen bouwen. Betekent, dit nu, dat we Linburg in de steek
Iaten? Zeker niet' hle zullen hier blijven bouwen zoveel en waar het kan.
Maar we kunnen nu eenmaal niet méér bouwen dan er behoefte aan woningen
iso Voor het andere zullen rn/e naar het Westen gaano Dit betekent een
hele omschakeling voor ons bedrijf" Vroeger hadden we het voordeel dat
de werken dicht bij kantoor lagen en dat de werken ook ond.erling niet
ver van elkaar lagen. Nu doet zich de situatie voor dat meer en meer
werken ver weg komen te liggen"
Dat maakt de zaak níet. eenvoudiger. We moeten het contact niet verliezen.
Nu maakt het voor een telefoontje niet veel uit of het van 20 km of van
2OO km komt, maar voor een persoonlijlc gespret< wèl. Daarom zullen de
bezoeken nog wat beter voorbereid en geregeld moeten wordeno
Wij overvregen intussen hoe rvij het beste d.e nieuwe situatie in de hand
houden" Het kan zijn dat er besloten wordt nog enige tijd alle krachten
in het kantoor in Weert gebundeld te houden, Maar op den duur zaL er
misschien een tweed,e kantoor in het l{esten komeno

l'Iij vragen u nu al ¡ in het belang van het bedr{jf mee te werken aan de
oplossing die gekozen zal worden.
En zolang er geen kantoor in het l,festen is, denk aan orTze uitvoerders
en tariefcalculatoren die daar werkeno Laat ze niet alleen pionieren.
Geef ze alle steun en medewerking d.ie ze nodig hebben 1 zod,at, wij ze in
het Westen laten zien ryat tre kunneno
hlä ztjn het jaar 1Ç68,
komen, 1969 ligt voor
Ifij zijn ervan overtuigd dat met alle
waarop wij nog nooit tevergeefs een
jaar een goed j aar zal- worden" Een
in het L¡esten lcan inluiden"rr

eldêrs aan
Overijssel
Dr bl,eef

volop ge-

aan het
is ge-

eeTt
OI1S o

jaar van grote veranderingen, goed doorge-
Het belooft veel.

inspanni¡lg en met Uw medewerking,
beroep hebben gedaan, het komende
jaar, dat de bloei van ons bedrijf
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I.JEDÐDELING VAN DE HEER PERRËE

ItVorig iaar hebben wij gevraagd aan de beclrijfsleicler: el1 ¡l.e uit,r¡oeric:.-:
o¡n meer samen te rverken met het Bedr-Jjfsbur-o, orl ;_'i'_::: {_-îr-1n -;c Ì:c¡...e:.';ot 1.-ostenverlaging en -berraking, hetgeen nooCze.L;11";ii i_ cl:l cr rfe
narlit te blijven"
l/e hebben toen gehoorcl dat rue buiten op het rver..t -."c,>î-'.1 :re fal:tcr lcc¡:;,!;uunen beínvloeden. Dus daar ook vooral c1c aa:rd.acl-:.: :.n r-,ro.-'t.en i¡estcc.¡:--"I/ijr het Bedrijfsburol zouden U hierin steunen ¡,rj.cicct s ;arieven. itost.rn--tergelijkingen, werkmethode studies, toes? agstr-lcies, i:o::!cro ai cìie
organisatietechnieken om vooraf te kunnen besLissen hoe iets hetgoedkoopst kan worden uitgevoerd.

iy'anneer ik nu terugblik op het afgelopen jaar, moet ik zeggen clat die
samenwerking, en zeker met velen onder u, behoo::ljjli is gerreest.
U van Uw kant zult niet kunnen ontkennen dat wij met veel neer bereke-
aingen, onderzoekirtgen etc. vooraf bij U zijn gekomen als ooit tevorenoHet is waar dat de samenwerking en het vooraf beki;ken vruchten hebbenafgelorpen. zo ís er geen enkele 100npost, çlua manuren, afgelopen jaargestegen" ln Enkele is zelfs gedaaldo

a

Maar Heren, laten wtj op onze hoede blijvent
De kosten van arbeid zullen in de komende jaren een voortdurend
de tendens te zien geven. rüij zurlen de faktor loonkosten steeds
moeten bezien" En daarom, zar t,et op menig object a.nders moeten
als het tot op heden is gegaan"

stijgen-
krit ischer
gaan

1e" Nu veel door de tariefkalkulator ruordt uitgerekend, vind ik datdezelfde tariefkalkulator van u toch mag verlangen, dat u zijnberekening bekäkt, bestudeert. Natuurl{jk bedoel ik niet dat u devermenigvuldigingen enzo natelt, nee, maar: bent u het met de opzeteensr rverkt U met die gegevens? Niet alleen het loon rrrat aan ta-rieven vast zít is belangrijk. U kunt er veel meer mee cloeno plannen,
organiseren¡ taakstellen. Dat zijn nu juist bij uitstek de middelen
om aan kostenberaking te doen en om kostenverlaging te bereiken.
Over het algemeen heb ik de indruk dat U r,¡el met tarieven ryilt
werken¡ rîêêr dat U zich er te weinig in verdiept en daardoor er teweinig uithaalt.

2e. Heren¡ rvij zullen er goed aan d.oen, þ.anneer rrrij cle arbeiders meerbetrekken bij de organisatie en de voortgang" îfanneer wij net hunvooraf het tarief doornemen, de methocle en r.rerkrrrijze bespreken,
wij hun instrueren. lfanneer U hun vertelt welke prestatie van hun
wordt verlangd¡ w€ulnêêr U ze tussentijds erbjj haalt, dan aanvaardendie mensen die werkmethode, denken zelf nee aa¡r :rieurre riretirodes,
zullen erop uit zijn om verspillingen te voorkomeno
A1 met al zullen de arbeiders meer plezier krijgen in hun ryerk en
U krijgt Uw werk goedkoper klaaro

I'let de volgende samenvatting zou ik willen eindigen.
Kostenl¡ewaking, -verraging rrrordt steeds berangrijker en
bereiken door een andere vorm van leÍding geven" I,/elke

1e"

Zeo l',Ìij zullen door middel van
moeten betrekken"rt

de tarieven de a.r.beiciers er- meer bij

zullen we alleen
vorm?

Er moet een gesmeerde samenv¡erking ziin tussen technisch en orga.-
nisatorisch gerícht leidinggevend personeel. Samenrverlcing in die
zínz werk zoveeL mogeliik met elkaars gegevens, haaf er alles uit"
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Gedachtenr+i sselino "

Cp een desbetreffende vraag van d.e
dat in het afgelopen jaar cie ove:"ve
manurell procentueel zijn gedaald"

val1en op deze bijeenkornsten over
blijven voor U in de buitendienst
zuLt, denlcen of ik r'¡el ooit over

voor itter'"
:'dienster:'Jo

antr¡c'oi'rlt de
egenc;cen zijn,

Heer Perrée.

-

maar de

De bemerking, dat
leiders nog steeds
van de voorzitter
gebruik zou kunnen

De Heer Geurls vraagt, of er inderdaad iets on-ubreekt aan bedoelde samen-
rverking" Volgens hem is het probleem: de instructie van de ploegen" In
een groot bedrijf ligt hier een inoeiLijkheid, omclat de ploegen regelmatig
r'¡isseleno Deze mensen vragen vó6r alles: rva'b heb ilc .i.erdiencl , als dit
ryerk klaar is, en lrel netto"
Voor tter erkent, dat dit een rnoeiliji( punt blijft, maar dat r,re op de
inslagen weg moeten voortgaan" I{eer Perrêe r,rijst er in clit verband op,
dat Iüilma belcend is orn de tarieven" Ir1aar cle uitleg cì-aarvan is blijvend
nodig "

De Heer Merkelbagh stelt, clat als de manuren gezatct zijn en de overver-
diensten gestegen er ofwel goed gerrrerkt is ofrrel tevecl i-.etaald is. De
Heer Perrée anthroordt hierop, dat er vooi. 2096 goed gerverkt is. De af-
w{jlcingen rrorden veroorzaakt door te tyeinig organisatie"
Voorzitter stelt vast, dat, lye op de goede weg zijn, maar dat het nog beter
kan. Ife moeten bovendien laten zíen, clat de tarieven baalbaar z4n.
De Heer van de Bosch brengt naar voren, dat he'c op elkaar ingespeeld zijn
veel scheelt in de manuren. Maar omdat rrij veel rsisselende ploegen hebben,
ryordt dit bemoeilÍjkt.
Voorzitter reageert hierop met te zeggen, dat het in dit verbancl een taak
van de directie is, proberen aansluitend ryerk te krijgen.

4. MEDSoELING VAN DE HEER VAN DER SANDEN"

rrHe'l is voor mij bijna onmogelijk om

de sanenr^rerlcing tussen crganisatorische en technische
wat te lrenser¡ overlaat, 1i.cir-,i, clc l-lecr Perrée op verzoek

toe, door er" op te rrijzen, cìa-3 i:i.n e.n ,.îffilr.arder
en moeten l;lalcen van e1l.çaars qegevenso

niet telkenjare treer
die onderrì¡erpen t,¡ell(e
en voor mijn afdeling,

in herhaling te
actueel zijn en
zodat U 'ryel eens
kunnen praten"andere ondenyerpen zou

Gelulçkig heeft de Heer Perrée op <ie røireterbijeenkomst in 1968 iets over
cie materie materialen gezegd en rras ik vorig jaar dan eens niet in her-
hal ing .

Nu ryil ik het ondanks alles
aspecten hebben, t.rr. :

echter toch rr¡eer over een paal. trelangrijke

7" zorgt U toch vooral voor tiid:!.ge afroepene zodanig dat U Urv materialen
op tjjd doch oolc tveer niet te lang vóór de verr.rerking op Ur,r trerk heeft
en zorgt U er oolc voor dat een en arrder meteen op de juiste plaatsen
wordt gelost. Te laat afroepen betelcent improviseren en kost altijd
geld" îe vroeg op Urrr werk lcost cok geld" Ðus op tijd afroepen en de
zuivere leveringsdata opgeven !

Houd U zíclt ook aan onze gegevens t¡aar en hoe U cle materialen moet af-
roepen (zel-f of via kantoor) " Indien U cloor ornstandigheden nog geen
bericht van ons heeft gekregen tyie cle leverancier j.s van een bepaalcle
materiaalsoort, neemt U clan even contact op met nrijn afdeling opdat raij U
lcunnen mededelen r.¡aar lJ zelf l<unt afroepen of hoe '..¡ij het voor U zullen
regelen"
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-i.--^t voorgaande kan iaogelijll zljn indien b.v. cie ryeilibegroting'irescheiden te laat in ons i¡ezit zíjn en/of r,rij niet clirecl op
',-crden gesield varr r.,rijzigi:rgen betreffende r.laterialen"

of anclere
de hoogte

3t iir "r¿inslui-fing op het ilovens'iaa¡rde zou
ornrerlçingefi r.,'i l len ¡na.lcen :

il.-" a1s trreede punt de volgende

¿:Lg cì.oor ons speciale circulaires aan U r.¡orden toegezon<ien over J-jrnge
zích dan'ict zeer lange lever tijden voor bepaalde r,raterialeno houdt U

.!r-11 onze i nstr.ucties.

i/ij zjjn n"J-" l'¡el vaaic in staat voor U bij onze levei anciers te bereiicen
cl.a'l U geholpen lroi.dt doch ook niet a"ltijcl .
ii:dien U rel-.ening houdt net onze instructies ko¡ilt U zeher niet -,/oor
onaanqena¡ile verrassingerì te s'i:aan"

Ik denlc hie:' o"a" aan het recente voorbeelcl porisostenen, levertijd
rromenteer 9 à 10 maanden (zie onze circulaire d.d " !6-tz-Ig68).

3 " onderkent U tijdig als er onverhoopt foutief of
het l-,ost vaak veel moei-Le om achteraf foutieve
of teveel geleverde rnater-ialen te retourneren.

teveel l.¡ordt geleverd,
leveringen te herstellen

4 I(nobbelt U

daardmaten
blijf t "

tevoren de hoeveelheclen goed uit zodat van bepaalde stan-
(¡.v" plaatnaterialen) geen of zo \ùeinig rûogelijk afval over-

5" Controleert U de krvantiteiten en l*rralitei'cen regelnatig en zorgvuldig,
zodanig dat zonodig direkt lcan rrorden gereclameerd"

6" Zorgt U ervoor dat Ur,¡ schriftelijke aanvragen voor materíalen en hulp-
materialen 1rellie via de opslagplaats aan U ryorden toegezonclen uiterlíjlc
clonderdags in ons bezit zqn opdat víj ze kunnen verzorgen op cle vracht-
brieveie, rvelke ellce vri;dag rrorden uitgeschreven, Indien Urr aanvrage
ons pas vríjdags bereikt heeft U lcans dat de gevraagde spullen U pas een
r.¡eeli later dan nor¡naal ryorden bezorgd!

Over de aangelegenheden Ce machines, hulpmaterialen e"cl" betreffende¡
r¡il iir gaarne de eer laten aan cle Heer poMaas en r¡il ik besluiten r:¡et cle
hoop uit te sprel<en, dat een goecle verstandhouding en een n¿¡uwe sanen-
rr'erlcing tussen de bnitendienst en d.e afdeling inkoop vruchten zal blijven
afruerpen"rl

Gedacht enryi sse 1 inq .

-Yp,q-""¿L!Sg stelt¡ dat de afcleling Inkoop grote zorg kteeft voor d.e levering
'¡an materialen. Hij vraagt nogrnaals de aandacht van allen voor cle controLe
op krcantiteit en kryaliteit.
De Heer 4orenc vraagt om or¡erleg met de uitvoerder , rrranneer het gaat om
ilet aantreklteir van nieurye leveranciers. Vaak kan de uitvoercier inlichtingen
verschaffen met betrelcking tot de vraag¡ of cle lcandiclaat-leverancier bij
urachte is aan zljn verplichtingen te voldoeno

5. ÌUIEDEDELING VAN DE HEER p.l.iAAS.

Not.a: de tekst hiervan is
¡rit verkor-be gegevense

gedeeltelijk letterlíjh, gedeeltelijk samengesteld,

\)
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Spreker begint met de aandacht te ì.¡ragen voor enkele praktische punt jes:

- de controle van de
- de opstapeling van
- het onder-metselen

Itl{ij zijn de Heer Cruyssen aan
fabriek heb, over te geveno
zeLf zal dat ons rr¡el lultken.

tekeningen r"roor de Betonfabriek;
mar:erial-ei-r op het bouwterrein;
van l-aiei.^n"

hei: leren mijn taak, die ik op cle Beton_
E:r i¡et i¡ledewerking van .jullie en van hem_

Het is van argemeen wílma-irelang, crat de Heer van der sanden uw aanvragenvóór donderdags binnen heeft. Dan kunt u de materialen in de loop vande volgende week verwachteno Er ziin aL uitvoerders, die zo slim zijn deaanvragen van materieel bri m:j thuis af te geven en dat helpt nog ook.
Doordat steeds meer werken kor¿en via de lJeer Hardy; doordat de af-standen steeds groter worden via de Heer Hardy; doordat de rçerken somseen te korte voorbereiding krijgen via de Heer Hardyr, ben ik genood-
zaakt geworden iets minder op d.e werken te komen, rrat ik wel jammervind. Maar daarnaast zett,en wij ons in om te zorgen, da¿ de werken viaons geen stagnatie krijgen" D¡ wer door de medewerking van de HerenMulder en Muytjens, die nu meer zj,jn belast op de werken te komeno

Mijne Heren, komt met Uw problemen bij deze Hereno Zij komen ook met húnproblemen bij U" En bij een goed gehoor wederzijds, kan dit rnoeilijkhedenvoorkomen" wij zijn er voor om stagnatie te voorkomen" ook wat de veilig-heid betreft op Uw werlcen: spreekt en legt Uw problemen vooroAngst is er bij ons in hoofdzaak wat betreft de grote kranen" lfant echt,deze Heren en mijn persoon oolc slapen niet met rust als het hard waaitoTot heden hebben wij altijd nog gelukr. maar ik druk u toch arren op hethart de richtliinen, die hiervoor zjjn, goed. op te vorgen. Als wii arleneen goed tr{ilma-team vormen, kunnen wij misschien de Heer Hardy b{j_
houdenrl .

Geda tenwis sel inq "

Voorzitter onderstreept graag de gedachten van spreker"
van de uitvoerders.

edr{jf is voor eigen
De Heer Cruyssen vraagt op zijn beurt de medewer king
Hij wijst erop, dat de Betonfabriek een toeleveringsb
bedrijf , maar dat velen de fabriek te weinig kenneno
Voorzitter oppert de gedachte, dat het volgend jaar vrel eens een uit-

de Betonfabriek gemaakt zou kunnen r,¡orden.stapje naar

6. MEDEDELING VAN DE HEER GORDIJN"

rrlk wil het even hebben over de onderaannemerso
Onze onderaannemers worden aangevraagd overeenkomstig best,ek en teke-ningen. De kontrakten worden gemaakt overeenkomstig de aanvraagoZij hebben het absoluut ook zo ae-ngenomenô Het is danook noodzakelijk
om het kontrakt en het bet,reffende gedeelte van het bestek goed door telezen I zodat, er geen vergissingen of misverstanden kunnen ontstaan"
Het is ook van belang, dat d.e onderaannemers bij hun eventuere planningen produktie niet afgeremd worden" Indien de onderaannemers snel doorkunnen werken, kan dit totpriisverlaging leiden" rk hoop, dat jullie
hier allemaal aan meewerken"

Verder wil ik het nog even hebben over het rvagenpark"
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ì'iijne Heren, de t,ragens nemen irer jaar een behoorlijk deel van cie totale
onlcosten in" Het is dan oolç nodig orn cleze ireel goeci te onderhouden en
op tijd de nodige reparaùies te laten uitvoeren" De personeelbusjes is
holenaal erg. vooi'Ì¡eelci: inkoop : f 9 "9oo, --; in::tril + ,f 2"ooc¡ -- I dus
o" ! 75.OOO lc¡n f 7.gOar-- verreden" Dit is veel '¡e .¡eðl"rl

Ggdachtenrfissel ina.
%

Ðc Hee¡: Ðriessen rvijst erop, dat men goed rnoet letten op b.v" de finan-
ciele capaciteit van een onderaanneaero
De Hee; Çoqdijq bevestigt dit en steltl c1a-b men een onderaan:'Ìemer ook moet
helpen coachen. Uiteraard kunnen er vergissingerr. gernaalit r.¡orclen 'oij het
aantrelclcen van een onderaannemer, r¡¡aar dan is het zaal<, dat de betreffen-
cle uitvoerder snel lçontakt opneerirt met de afdeling Uitbestecting lferl..en,

Hierop aansluitend stelt cle voorzitter , d.at oolc geinformeerd noet ryorden
naar de bedrijfsvoering van een onderaannener. De Heer Ladenius t¡oh.
onderstreept het belang van de financiöle ciraagltracht
nemer" De Heer P-fiç"li stelt voor referenties te vragen"
herinnert eraan, ciat er een lijst met gegevens bestaat
aannemers en dat deze gebruikt nroe'¿ trr¡orden.
De Heer P"t4aø¡ acht het rrenselijk, dat de uitvoerders i
ontrent de príjs van de onderaannemerso
Yqo_rzIltlgr stelt¡ clat de beCrijfsleiders noeten ryord.en
hen de uitvoerders.
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7. MEDDDtrLING VAN DE IIEER pRrCI("

rrAan de hand van een cijfervoorbeeld zet de Heer Prick uiteen op r*ellce
ttíjze cie B.T"ìf" rvordt geheveno Ìlieruit blijlct clat het voor elke ondernemer,
dus ook voor ons bedrijf 7 zêêr belangrijk is, dat op alle facturen die rrrij
ontvangen de 8"1"I'I" afirekbaar is" Als regel kan men daarvoor stellen
dat de B"T"I'I. dan ook op de f,acturen vermeld moet staan" I.fe moeten
ciaaronr onze aankopen doen bíj winkeliers ctie een factuur met B.T.1.I. l¡un-
nen afgeven" Dat is namelijk niet voor iedere rt'inlcelier zo, Sornmige
lcleine rrinkels zijn vríjgesteld. i(open bij die winkels t¡etekent dus verlies
voor ons bedrijf "

Voor sommige artikelen en sommige vergoed.ingen (zoai-s reisvergoedingen
voor het gebruilt van auto of voor treinreizen) kan men een aftrek van
B"T"I'¡. krijgenr rtanneer 1re een betalingsberrijs daarvoor hebben gekregen
(Isr¡itantie of spoorkaartje). In het algemeen kan r,ten zeggen, ciat c1e
aftrek die r,¡e in die gevallen kunnen krijgen lager'ligt cìan rr¡anneer op
een factuur de B.Î.If" vermeld staat.
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v-g"ta-t-!-Le-r benadrukt, dat men zoveeL mogerijl< rekeningen moet vragen;ãî Bãlr"
Ðe Heer Ladenius poh. stelt, dat de uitvoerders niets nogen betalen
behalve de lonen. Alle rekeningen moeten voortaa¡1 via kantoor lopen.
Ðe Heer l/ijnen is van mening, dat circuraires -.-': betreffende de
8"1"i/. aan iedereen, incl" direct,ie en afdelingshoofden rnoeten rrorclen
gezonden.
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B. IIONDVRAAG "

De Heer l{elis inforlireert o1'de vergadering op cle hoogte gesteld kan ryorcleninzake de omzet van het afgelopen iaar en inzake cle prognose voor 7969.
Yqor?ittgJ deel-l in aansluiting op de Heer _prerr6e mee, ciat in 1959 een
aanzienlíjlce omzetvergroiing verwacht ryordtr-nraar .jat de bc.langrijlcste r:.aei:
voot' de toelcol:tst it, of ook de rrinst tnee zal- groeien. Daarvan hangt ten-
slotte de bloei '¡an het beclrijf af.
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