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.A.an alle deelnemers van de
Wí nterbi j eenkomst
d n d. 2 f eb¡:uari 797 4.

IL¡,

Mijne Heren,

Híerbíj doe ik U toekomen bíj rvijze

l{eerte l maart 1974.

van verslag:

de toespraak van de Heer H.Maas
bínnen de VoB.lrl .

over de ontwíklçelingen

* de toespraak van de Heer C" Franken over h¡íLma Weert BoV.

- de toespraak van de Heer C. Franken over Arbeidsmotivatie.

- een sarnenvatting van de toespraak van de Heer F. Yerdier over
genummerd en ongenummerd. materíe.el .

- een vermeldíng van onderwerpen behandeld in een dia-serie
over fouten in de boulr.

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest telcen itc,

gac ¿ù d,

Drs. L.HoCo Boer.
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Àan alLe deelnemers van de
lt¡ínterbi j eenkornst
d.d" 2 februari 7974"

hteert, 6 maart 7974.

Míjne Heren,

In de tocspraalc van de Heer Franken over Wilna l{eert B.Y.
rt¡erd abusievelijk vermeld, dat de Heren J. Timrnern¡ans en
Co Weiiers bevorderd waren tot sektiehoofti.
Dåt moet echter zíjnz afdelíngshoofd.

îevens delen røi.j U nog mede, dat de l{eer G" Hendríks per
L-7-1971* eveneens bevorderd is tot afdel.ingshoofd van de
afdeling lechnische Tekenkamel:o

Hoogachtend¡

Drs. L.HoCo Boef"



loespraak van de Heer H. Maas over de ontwildcelíngen bínnen de V.Bol{.

Het is ieder jaar een fijne geleger¡heid op de rsÍntertrijeenkomst van Wilrna
Wee¡'t, U allen weer te ontmoeten, en U over de gang vân zalcen bij llilma
te informeren zor*el over Ïret voorbije jaar als over rie toekomst.

Ðit krijgt nog een extra betekenis tegen de achtergrond van nare
econonisèhe berichtetr die over ons uitstromen.
Natuurlijk wilt U weten, hoe wij a1s bedrijf hier tegenover staan en
hoe het ons zal raken en hoe het U persoonlijk za1 raken.

Âls ík nu niet over de energiekrisis praat l¡ent U misschien verbaasd.
llet energietckort zaL, misschien wat heviger, misschien r*at minder
hevig in de komende jaren zeker een ro1 speLen"
He zullen er r,¡at zuíniger mee moeten zíjn, en dat worden we vanzelf aL
als het duurder wordt.
lrle hebben o¡rtdekt door deze olielcrisis, dat in ons bedrijf zuiniger met
autots en kålometers kan r,¡orden omgesproñe€rio Laat' dit een les zijn.

Voor ons bedri.if r"eel sezenliiker ís echter dat er een andere ontwikl<elino
op orls toekc¡mt.
Er begint zich duidelijk een verzadiging af te telcenen op de v¡oningmarkt"
Nu de grote naoorlogse bevolkingsgroei tot stilstand aan het komen is,
zullen de grote stadsuitbreidingsprojekten ook geleidelijk in omvang en
aantal gaan afnemeno
Daar uaoeten r*ij op inspet.en, door ook in staat te zijn kleinere projekten
snel en efficíänt te bouweno Door in staat te zijn uitgekiende oplossir-rgen
aan te bieden voor de huisvestirrg van groepen mensen aIs studentent
serkende jongeren en alLeenstaanden.
Ðoor in te gaan op de $ensen allerwegen, de binnensteden toelr gezond te
troud.en en niet te la ten verkomrneren.
Orr¡ hierop ín te spelen hebben wij de centrale afdeling ontr'¿íkkeling en
research versterht en uitgebreid, zodat het onderzoek naar al deze zaken
effici-åint aangepakt kan worden.
Daarnaast hebben wij besloten, dat íeder bedrijf zíjn eigen P"O" kríigt
teneinde direkt en sneL te kunnen inspelen op de markt van ieder bedrijf
ze]-f. lilíj hehben gelden beschikbaar gesteld om mensen op deze gebieden
vrij te maken en aan te trekken.
I{1j hebben geLden }¡eschikbaar gesteld voor huisvesting en inrichtiTrg en
bovenal hebben wij gelden beschikbaar gesteld voor de aankoop van grondent
zodat wíj onafhankeLijk van anderen, de kontinnlt"ít van het bedriif
kunnen waarborgen.
Het gaat hierbij om grote bedragen. 

.o
îientallen miljoenen hebben wíj in 1973 geïnvesteerd in de toekomst
van ons bedrijf.
lfij hebben daarmede bewezen díe toekomst met vertrtut{'en tegemoet te zien"

In het nu volgende overzicht wiL ilc ingaan op hoe de bedrijven gerijld en
gezeild hebben in 7g?3 en zullen rijLen en zeilen in 7974.

lriLna l.Ieert heeft in 7973 een goed jaar achter de rug. Het tempo op de
þouw is ten opzichte van enlcele jaren geleden op een hoog peil gebLeven.
Yoor 7974 staat er eenzelfde ornzet als voor 7973 op het programma.
ti¡el zaL díe omzet van verder rreggehaald moeten worden' Omdat er in Limburg
en Brabant voor llÍLma Weert onvoldoende expansíe mogelijkheden overbLevent
is het r,rerkgebíed in overleg met h¡ilna Den Haag uitgebreid naar Nijnegent
S,rnhem en de A.chterhoek, Uít dit vergrote gebied hopen en verr'¡achten wij
voc,r de toekomst volrloende werk te krijgen om onze produktie gelei-deliilc
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te kunnen blijven uitbreiden. Maar rve zulLen ook alle krachten moeten
inspannen on de bestaande lclanten en relaties te bLijven behouden.

?Iilna Tilburg heeft ín 79'73 eveneens een goed jaar achter de rugt zonder
dat de prod ie overigens sterk uittrreidde.
Door de oprichting van een eigen Po0.-afdelirrg zal ook ín Tílburg in de
taekomst de mogelijkheid geschapen zijn een groter aandeel in de markt
te verovêfêrtc

Om ruimte te scheppen lroor de nieuwe P.O"-afdeling is een verdieping
, op de micldenmoot van het lcantoor gebourvd rvetrlce zo goed a1s kl aar is"

Voor 7974 st,aat vooreerst een nagenoeg zelfde produktie als voor' 7973
op het progra.nrnêc

l{il.¡na D:n_FIgag"
Hoe;e1-hler-Gntrel-e zeer grote r'¡erken uitgevaLlen en teruggeschoven zijn
r!'aardoor de produhtíe in 7973 en 797 l* Lager uitvaltr blijft er toch een mooie
groeilijn in zitten. De nj"er¡we kantoorvleugel, die een kopie is van het
kantoor te lileert, is op het binner¡terrein klaar gekomen en in gebruik
genome¡l. Het oude kantoor tsordt nu genoderníseerd.
l{ilma Den Haag blíjft een uiternate expansieve koers varenr die voj.op
mogeJ.ijkheden.aan íedereen geeft om zich te ontpS.ooien.

Ðe Waal.
llet afgelopen jaar is zeer goed gerterkto
Hier heeft een stormachtige ontwilckelí-ng p3"aats. Ðr zíjn een aantal grote
opdrachten ver*'orven, díe in 7974 de produktíe zul-1en verdubbeLen.
U begrS.jpt dat dan alLe zeålen moeten worderÌ bijgezet.
Ook híer, oin ruimte te make¡r voor de afdelingen rserkvoorbereidíngt kalkulatj.e
inkoop etc. is er grote t¡ehoefte aan meer ruimte' Yoorlopig heef'b men zich
beïrolpen met doorbraken naar aan}åggende huizen.

flrloop en Giezen,
tolc in Groningen is vaart, gezet achter de uitbreicling van de eigen
afdeling P.O"
fn clecember ís een groot nieuw kantoor in gelrruih genonrenr ?raar tet'ens
de rverkplaatsen en de opslagplaats bij gekombineerd zijn.
Gezieu de woningbouwmarkt in .het noorden heeft men daar alle moeite de omzet
en de rvi-nst op peíL te houden.
Het wertrrterrein van ltnoop en Giezen zal daarom in de toelcomst ook lwente
en ZrçolLe omvatten, zoð,at ook hier de mogelÍjkheid geschapen isr in cie toeleorn
te bLijven groeien.

s 
"M oT.

Fået de scholenbout* gaat het rtat minder worden"
S.M.T* heeft .een goed jaar achter de rug, maar moet nu zien met andere
produkten naast qcho]-en te kolnen.
Men is daar druk mee bezíg. Vij verwachten dat nieur'¡e produktiepakketten en
uitbreiding van de aktiviteiten over een groter gebied van NederLandr voor
S.M.T. voldoende ruirnte tot ontplooiing bieden.

In het algemeen kunnen rvij stellen dat de laatste J jaarr een voortdurende
verbetering te zien gaven van o¡nzet en winst"
Ðe ¡r'oningbourr'marlet begint echter langzamerhand tekenen van verzadiging
te tonen"
I{et za! in Ig75 en de volgencle jaren steeds moeilijlcer worden te blijven
groeien en gedijen.
l{ij hebben daarom in de afgelopen jaren iedere cent van de winst, die
niet uitgekeerd is als r¡instdeling, gebruilct om de mogelijkheden en
de lcontin.titeit varr het bedri jf te -ver"beteren.
Ðat k¡rnt U het beste zì-en aan de uitbreiding van de afdelingen P"O" bii
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ieder bedrijf. Daarmede samenhangencle zijn gronden aangehocht om ieder bedrijf
in staat te stellen voor eigen rekening projekten aan t,e pakl<en.

lIij hebben al het
marlit-verzartí ging

rnogelijke gedaan om te zorgen dat
toch een goed bestaan en een goede

r.t'ij bij een bIíjvende
boterharn lcunnen

verdi enen c

Ja, door gezanlenlijlce in.spanning onË ¡narktaancleel nog kunner¡ vergroteno
Maar rve raogen niet stilstaan eÌr te'¡reden zi.jn nre-b, rvat. we bereil<t hebben.
llant dan zcuden rve snel acirteruit gaan met alle gevolgen Cie daaraan verbonden
zijn. i{ij zijn nog een vrij jong bedrijf dat }<ån en rr'l1 groeien.
Kansen rvil schel.rpeu voor haar mensen on¡ vooruit te lcomen en neer te bereiken.
I,/ij vinden Ìret rechtvaardig.dat zíj die zich ertra inspannen meer beloond
worden, dan zij die er z-ich gernakkel.ijker vanaf maken.
l,/ij virrden het rechtvaardíg, dat zij die zich geheel inzetten voor hun werh
en daarlnede vooi" het ¡,¡erlc van tientallen an<ì.eren, die daarvan aftrankeli jk
zijn, beter l¡eloond rvorden en neer ín ere gehouden t*orden, in zortel goede
als ín slechte ti.j den.

l{ij weten uit'de geschieclenis van de mensheid dat er altijd ¡nanschappen genoeg
ín de onn.*Ën van d.e volkeren hebben gedíend, Inaar dat cle kwaliteit van het
Iei.clersctrap de doorsLag heeft gegeveno
Bij ons is dat niet ander.s. U allen bent leider van een lverk of van een groep
mensen, die naar U o1:zien voor leiderschap, inspiratie en voorbeeld.
Ur¿ voorbeeld van inzet en \{erklust is een ínspiratie voor de andereno
lrlij kunnen dan oolc de toekomst met vertrourserl tegemoet gaatlr ondanlcs markt-
verzadiging en daareloor hevige konkurrentier als lçe met elkaar inspíratie
kunnen halen uit deze konkurrentie, dir l-s EEI'I uitdaging nu kunnerr v¡e I aten
zien rrat r,¡e gezamenlijlc r,raar 9-zL¿":-
l{e zullen de jongeren }rierbij moeten inschakelen"
Met hun spirit en onder goede leiding gaan y¡e de uitdaging aan I

Ik dank U voor Uw aandacht.


