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TOESPRAAK VÄI.] DE HEER FRANKEN TER GELEGENHEID VAN DE I,ITNTERBIJEENKO}1ST

I{BT,KE GEHOUÐEI{ I{ORDT OP ZATERDAG 2 FEBRUARI 1 97 4 TE WNERT

l"lijne Heren,

Over het jaar 1973 en over de verwachtirigen voor r1e komerrde jaren in
Verenigde-Bedrijverr-l{ilma.-verband ire-eft U reeds van de heer Maas het
een ander rnogen vernemen.

I{ij zu11en hierbij rvat nader ingaan op ons eigen, zelfstandige beclrijf ,

I{ilma tr'Jeert, r^/âarvan U a1len deel uitmaakt.

De resultaten vân een in vorige jaren ingezet regionaal beleid en vaïr

de in het afgelopen jaar tot stand gelsornen rayonindeling komen niet
alleen tot uiting door grenzen op een kaart getekend, hoe interessant
dan ook, maar vooral irl de mogelfjktreid om konsekwent en

gericht dit hele gebied met alle inzet aan te pakken. Dit houclt in het
nagaan van al-1e mogelijkheden die cleze regio te bieden heefÈ, de le-vens-

vatbaarhe-id en'an voorui tzíen, het onclerhouden en aanlcr,¡eken van relaties
en nieuwe relaties bekend rnaken en bekend houd.en met onze produkten.
Dat dit een van de belangrijkste taken van U¡¡ direktie behoort te zíjn,
is U duideLijk. Maar bijna a1len onder U kunnen op hun eigen gebied aan

bepaalde onclerdelen hiervan bijdragen en ik roep U op om U hiervan steeds

bewust te zijn.
Natuurlijk zou dít alles maar betrekkelijk raeinig zin hebben als er nier
een bedrijf achter stond dat sterk is; sterk in niiddelelr, maar vooral
sterk in bedrijfsvoering - vân voorbereiding tot en met uitvoering.
Gelukkig mogen wij zeg1en dat dit op ons van toepassing is, maar het is
ook duidetijk dat dit niet vanzeLt zo zal blijven. Steeds h¡eer moeten wij
ons afvragen of nij in alles nog bij zíjn, of, li.ever nog, voorliggen.
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HeË zou te ver gaan op ãeze p|aats dit voor ieders taak Ëe analiseren.
u ¡¿eet stuk voor stuk waar het bij u om gaat en het bedrijf is met zo-
veel goede mensen geäquipeerd, dat op de punten, r,raar U het zelf niet.
altijd zíet, zowel van boven als van onder, Urv kollegats U dat r^re1 dui-
delijk zullen maken. vóór a1les komt igz_er en þ4.+r in ur,¡ eigen taak.
Dat daarbij een stuk informatie over de algemene taak van het totale
bedrijf past, is logisch. Daar zijn rvij vandaag mee bezig en dat proberen
rvij doorlopend te doen. Ifocht dit desondanks nog onvoldoencle ztjn, dan is
er ín dit bedrj-jf alle openheid om vrensen kenbaar te maken.

Deze inleiding is rvaË anders dan andere jaren. Dit komt omclat een v/at
nroeii-ijke toekomst zich r¿at duidelijker begint af te Ëekenen"

Zeker, onze vooruitzichten voor 1974 en 1975 zíjn redelijk rooskl-eurig
en \.üat dat betreft liggen wij ver voor op vele andere bedri-jrren. Steecls

weer hebben r+ij problemen, die wij in het verschiet zagen, kunnen opvangen.
Nu zul-t U zeggen of denken: I'waar rnoeten wíj ons dan zorgen over maken a1s

het nog zoLang goed zaL gaan?t'

Mijne Heren, vrij duidelijk begint zich af te tekenen dat de traditionele
markËen in versehillende centra rond 1976 ap zijn minst genomen aanzienlijk
zul1en teruglopen. Dit. beËekent zêér scherpe konkurrentie. Dit betekent dat
wij onze efficiency optimaal moeten hebben opgevoerd; dat onze algemene

kosten naar verhouding lager zul1en moeÈen worden, Irtij hebben hiervoor t\,ree

jaar de Èijd. Dat is niet veel, maar kan met Uw a1ler medei,'erkíng genoeg zijn,
Het zal U duidelijk zijn dat in het afgelopen jaar ook door de direktie hier-
aan ge\,¿erkt is. I\rij zochten en zoeken nog uitbreiding in het laatste gebied
waar wij nog niet voor lO0 Z werkzaam zijn, te Ì^¡eten Zuid*Oost*Gelderland"
Voorts hebben wij gemeend voor de werkgelegenheid van ons bedrijf een ander:e

faktor te moeten laten meespelen, de faktor kapitaal. I^lij prijzen ons gel-uklcig

in een bedrijf te werken r¡aarin ons hiervoor de gelegenheid r+ordt geboden;

een bedrijf dat niet afgeroomd wordÈ.

Evenwel komL bij deze faktor kapitaal, dus ge1d, ook de tijd een belangrijke
ro1 spelen. Bestenfrningsplannen r¡orden niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
Dit betekent - zeker met de huidige rentestand - hoge lasËen. Des te gelukkiger
dat de vooruitzichten voor 1974 en 1975 goed zíjt. Aan U om te realiseren da.t
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er ook ieÈs uit komt.

Heel in het kort gezegd: van alle kanten ç¡ordt van LJ de komende t\ree
jaren zä6r veeL gevraagd, maar tevens zijn aan U alle voorwaarrien ge-
geven die nodig zíjn oin cle probl-emen te doorstaan. Doe e:: iets aan,

Mijne heren, nu een aantal- zakeri omtrent de uitvoering.
Zoals bijna ieder jaar r^'il ik met name iets zeggen. over Ur¡r relaties
met de onderaannemers. Bedenk dat ook onze onderaann.emers tot ons \./erk

hehoren; dat de kwal-iteit van hun werk ook de kv¡aliteit'van het onze is
en daÈ hun efficiency uiceindelijk bepalend is voor onze kostprijs.
Waar U ziet dat zij iret kwa orgarrisatie alleen niet helerraal lcunnen

redden, helpt hen dan, naar dan rvel direkt bij de starÈ. Kontroleer van

heÈ begin aî. aan hun produktie en a1s het mis lijkt te gaan, doe er dan

Íets aan. Bovenal, geef ze oalr- de rnogelijkheid om goed te werken. lltuur
ze. geen gebouwen in u'aar hel een troep is, maar vooral, geef ze de gelegen*
heid ook hun rverk te plannen, zoals r+ij ook graag het onze plannen.
Dat de uitvoering vån de gietbouw-laagbournr, zoals deze- op me-erdere werken

reeds heeft plaatsgevonden en nog op een groot aantal werlcen pl"aatsvíndt
of gaat plaatsvinden, stemt ons tot verËroulüen. Natuurlijk zijn wij er nog

niet. De heer van Leijenhorst en de zijnen doen al het nogelijke om de onÈ-

wikkeling te doen voortgaan. Dit hangt voor een groot gedeelte van U af,
van Uw op- en aanmerkingen, die - als U ze nìaar uit - beslist hun weg vinden,
maar ook door Urv meewerking om oplossingen werkelijk een kans te wi1len geven

en niet bij de eerste moeilijkheden te denken: 'rdat lulct toch niet".
Uiteindelijk hebben wij er op den duur al1en voordeel bij a1s onze werkwijze
vereenvoudigd wordt ofwel gerationaliseerd.

0p het gebiecl van de sociale verhoudingen is er de laatste jaren ook nogal

rnTat veranderd. Wij frelben de oprichting van de kornmissies r¡erlcoverleg mee-

gemaakt en kort geleden de installatie van een ondernemingsraad. Dit alles
vergt ongetwijfeld ekstra Ëijd. Toch zullen wij deze nieur+e ontwikkelingen
open tegemoef treden.
Uw relatie met Uw ruensen kan evenwel in hoofdzaak blijven zoals die ¡qas:

nooit slap, maar r¡el altijd eerlijk. Llaar op sournige pl"aatsen we1 nog iets
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aan verbeterd moet worden is het onderlinge respekt, zowel vertikaal a1s

horí zontaal .

Heren, wij gaan nu over tot de diverse râyons en hetgene daÈ er in het

afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
0m dit.jaar in het noorden te starten, komen r¡e in Arnhem, bij de inder-
daad zeer bijzondere bour,¡ van de Nationale Nederlanden. Helaas ging hier
de representat-iviteit nieË hand in hand met de produkti.viteit, want de

resultaten van dit werk liepen in 1973 ste-rk terug erl er was alle reden

orn speciale aandacht hieraan te besteden" De belangrijkste problemen welke

tot deze teruggang aanleiding gaven, rTaren:

l) het grote aantal windverletdagen t.g.v. de grote hoogte.

2) diverse moei lijkheden met valconderaannemers, die produklievertragend
werkten.

3) nieuw gebied, dus nieuwe nensen.

4) de tegenstrijdige werkwijze bij horizontale afwerking; de vertikale
op1-evering gat een veel te grote ruimte in het schema tussen gereed

zijn van de woning en de werkelijke oplevering.
In een goede onderling sameni¿erking tr.issen de beclrijfsleiclers I^Iijnhoven

en I'eyen en uit.voercler van Etten met steun val1 van Líeshout. Kerkh.ofs en

I^lljirhoven J_r._z.ijn.hjer de.ngdiæ mgat.reeeJ-en Ssnom.eg, die reeds in 1973

nog een duidelijke verbetering te zien gaven. Naar verwachting zetten deze

zich in 1974 nog verder door. Wij hopen, mijnheer van Btten, dat U¡¡ volgende

wärk iets minder enerverend kan zíjnl

In Mook begint uitvoerder Beelen nu aan een ècht zelfstandig werk: de bor¡ç,'

van 56 flatv¡oningen. Wij \rensen hem hierbij alle sukses.

In Venlo krvamen in het begin van het jaar enige r,¡e::ken gereed, t.w. de ver-
bouwing van Manreså en iret bejaardencenËruu, alsmede (door de fa. Bergrnans)

het kantoor van Gemeentebedrijveir. Ook werd later in het jaar onder leiding
van uitvoerder Jeurissen met goed gevolg een laboratorium voltooid, evenals

een gymzaal- voor de gemeente.

Voorts is in Venlo gestart met de bou¡v van een kantooT voor de Gemeente-
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Spaarbank als voorloper van de woningbouw langs de Retraitelaan.
I^Iat verder naar het zuiden zíjn r,/ij - na jaren afwezigheid - bijzonder
aktief ge\^7eest in Tegelen, \daar een Boerenleenbank v¡erd volt.ooid en aan-

sluitend een Edah-supermarkt met andere r+inkels en woningen werd aange-

pakt onder - !/egens ziekte - afwisselende leiding vaTÌ M. Kneepkens en

K. Loeff. Het fraaie winkelcentrum met bank en woningen stond dic jaar

onder de zeer bekv¡ame leiding van uitvoerder Coenen, die diÈ totale, toch

we1 ingewikkelde plan in ruim een jaar gereed gaat krijgen,
Gaan wij tenslotte de rivier over, dan komen wij in het centrum van Blerick,
waar reeds op volle hoogte 125 bejaardenr¡oningerr verschijnen onder leiding
van de uitvoerrlers vån Beerendonk en Th. Loeff. In deze plaats zullen onze

aktiviteiËen in l'ret komerrde jaar verder v/orden voortgezet meË de bouw van

een bejaardencenlrum en 59 premie'-verhuurwoningen.

Ìlet zal- U duidelijk zijn dat bedrijfsi-eider hlijnhoven het afge.lopen jaar

volledig is ingeschakeld en dat op onze belangrijkste meest noordelijlce post

in Arnhem de heer Feyen de altijd weer ondankbare Èaak is Èoebedeeld, namelijk

voor aan het front, en dat onder zeer moeílijlce ornstandigiredenl

Ook in Blerick, maar onder leiding van bedrijfsleider Loeff, stårtte dit
jaar het uitbreidingsplan Vossener I, nog verworven door de fa. Bergmans,

met als achtergrond zijn bijzonder nuttige ervaring in Venray met een soort-
gelijk gietbouwrverk. Dit werk werd voortgezet door dhr. Driessen, maar om

soortgelijke redenen r¿erd hij hier opgevolgd door dhr. Meeuwissen, die en

passant ook het. grote werk in Venray afmaakte.

Nu wij toch te spreken komen over de heer Loeff, hij is vandaag hier afwezíg

en bij mijn weten vertoeft hij vandaag nog in het Ziekenhuis te Geldrop voor

onderzoek, Hij heefË mij afgelopen zaterdag nog verteld dat het-- hem bijzonder

speet dat hij hier niet kon zijn. I^líj zr¡llen hem straks aan tafel ook missen

en de fruitmand die wij herrl vandaag namens ons allen deden toekometl, zal dit
maar in beperkte mate kunnen goedmaken. ÌIet is bijzonder jammer dat hij er

vandaag niet is. Want U r,reeC, slechËs zelden noernen wij hier de naam van é-en

persoon, omdat de inzet van U allen zodanig is, dat dit niet eerlijlt zou zijn.
Maar: in het geval van de heer Loeff had ik in ieder geval een uitzondering

/
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r+illen maken. Datgene, waE hij in de afgel-open twee rjaren, r^raarbij ik ook

zijn inbreng in Tilburg te1, voor ons bedrijf heeft gedaan, is in een r,roord

uitzonderlijk te noemen. Het is zeker ook daarom dat wij hem spoedig her-
stel toer¿ensen, maar toch vooral ook voor hem persoonlijk en zijn gezin en

de prettige kontakten die verschillenden van U moeten missen.

Op heË ¡,¡erk de Vossener in Blerick, dat ik zojuist noemde, werd voor het
eerst gestart met een zogenaamde t'tunnelbekisting'r en r.ríj kunnen met ge-

noegen stellen dat de resultaten deze nieur¡e sÈap volledig wettigen. Het

enige zwakke punt op dit r^rerk vormen de wegen, waar wij ons vanv/ege de

konstruktie lieten overhalen zonder eerst de asfaLtlaag aan te brengen,

deze wegen in gebruik te nemen. Dit heeft ons in deze huidige nalte r¡inËer

voor vele problemen en ook voor kosten gezet. De wegen rrorden hier namelijk
in eigen beheer uitgevoerd.

}leÈ grote plan van 656 l¡oningen te Venray werd in alle opzichten een vo1-

1-edig sukses en heË stemt ons Ëot genoegen dat wij ook voor het tweede p1-an

van + 450 woningen als bot¡¿bedrijf. zíjn geselekteerd.

In Boxtet kr¡am het onder uitvoerder van Lieshout tot vergaande voltooiing
van een kompleks van lBl woningen, aL r,raren de funderingsmoeilijkheden van

dien aard, dat ik wel eens gethrijfeld heb of heÈ er ooit zou komen. De heer

van Lieshout zal vanwege de drukke werkzaamheden van ons zusterbedrijf de

I^laal zijn r¡erk hier niet geheel afmaken. Uitvoerder Nijnens is vanuit

Maastricht ce hulp gesneld en heeft zich inmiddels vo1ledig ingewerkt.

I^Iij wensen de heer van Lieshout bij De Waal veel sukses toe.

trlie door Eindhoven rijdt, kan moeil-íjk het fraaie kompleks aan de StraËumse

\rc Dijk missen, rrraaraan de heren Bukkems en Maas alLe zorg besteden en hebben

besteed.

In Valkensr.¡aard bouwt, bijna bouwde, uitvoerder Hermans 243 verkoop- en

verhuun+oningen, die zeer goed in de markt liggen.

:;11,
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In Veldhoven bou\^lt uitvoerder tr'lipsen 40 landhuízen, de grootste en duurste

verkoopwoningen die'Inlilma tot nog toe heeft gebouwd. Voor deze landhuizen is
veel belangstelling.

Ook bedrijfsleider Verhoeve moest dit jaar behoorlijk aan de s1ag, omdat het

huidige paradepaardje ondeï onze werken: het Komplan Le tr^leert onder leiding
van de heer van Diepen. Het schema rdas zeer st.rak en door de aard van de

bouw waren de werkzaamheden veel-zijdí.g, maar wie van U dif- werk nog nieË

gezien heeft, dient dit bij naderê voltooiing zeker alsnog te doen.

Een race tegen de tijd vormden de 132 woningen, de flat tegenover ons kantoor.

Bedenkend dat vóór de bour¿vakvakantie nauwelijks meer dan de grondwerkzaarr

heden llaren gedaan, heeft U daË met eigen ogen kunnen zien. De uitvoerders

Mostard en Beelen zijn overigens ook niet van adviezen gespaard gebleven en

van hoog tot laag hebben kantoormensen gratis als opzichter meegewerkÈ.

De r+ijze Ì^¡aarop de uitvoerder als tegenprestatie het kanËoor prettige feest-
dagen toe!üenste, werd danook bijzonder gewaardeerd.

Het is overigens wel gebleken daË een dergelijk hoog tempo ook schadur¿kanten

heefÈ, die men bij een vergelijking voor de keuze van het bouwÈempo we1

degelijk moet meeLellenl

Onze nier¡r^re uitvoerder Knelissen bouwt in Leuken ons eerste kompleks ver-

koopwoningen in gietbou,rlaagbouw. In I^Ieert fluistert men dat hij kleuren-

bl-ind is.

In Helmoncl kwam met de voltooiing van het kompleks Zwanenbeemd - hopeLijk

tijdelijk - een eínde aarL onze aktiviteiten. L{ij hopen dat de lijdensweg

ten aanzien van een nieuw plan uiteindel-ijk nog dit jaar za| leíden tot
een nieuwe opdracht. De bot¡s¡ van Zwanenbeemd verliep vlot onder de leiding

van uitvoerder Flipsen. Tevens werd onder leiding van K. Loeff opnier"ru een

Albert Heyn gebouwd, evenals een middensËandsbank. Dít gíng zo v1ot, dat

ik dit bij deze opsornning bijna had vergetenl

Onder dezelfde kaËegorie van een bijna geruisloos gereedkomen van r¡erken

kunnen de 84 woningen aan de Roermondseweg in l,¡eert vallen, welke reeds

- , ':i.":*^.
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voor de zomer onder leiding vân de heer Mostard gereed klüamen.

Heren uit het Zuíden, U zulÈ nu waarschijnlijk zeggen: komen wij nu ook

nog aan de beurt na a1 die trHollandersrr? WanÈ voor U begint Limburg ten-

slotÈe bij SusËeren, of is het Nieuwstad, mijnheer Mostard?

Het is natuurlijk zo dat wij in het zuiden momenteel meË iets meer moeí-

líjkheden kampen dan elders en wij hebben op een beste manier geprobeerd -
door het tijdelijk ve::plaatsen van eníge uitvoerders uit Mídden-Limburg naar

deze regionen - ervoor te zorgen dat in ieder geval voor ieder van U st.raks

r¡¡eer een nieu.¡ werk is. In enige kleinere plaatsen in het Zuiden, zoals in
Gulpen waar uitvoerder Zaxenc een keurig werk verzorgde, alsook in Vaals

waar uítvoerder Custers het mooie kornpl-eks van IBB woningen voltooide, zaL

het wel enige jaren duren voordat men hreer een dergelijk werk aanpakË. De"

wel betrekkelijke afloop van het plan Daalhof verootzaaÞ-t een lancune, hoewel

een aantal kleinere projekten in Maastricht, met name ín Wolder en Oostermaas

reeds op het programna staan. I^Iij speuren intens door naar nietrwe rnogelijk-

heden. In de oostelijke Mijnstreek ziet het er daarentegen toch goed uit.
Verschillen<len van U, die tot voor kort nog werkzaam waren in Maastricht,

zullen mogelijk daar terechÈ kunnen.

A1 pratende komen wij dus za bíj bedrijfsleider Kneepkens Ëerechtrt;""t
behalve genoemde kompleksen ook lB portiekwoningen in Heerlen, 5 woningen

+ kanËoor voor de Bouwvereniging Heerlen een BB woningen aan de lleerlerLraan

gereed kwamen. Voorts de fraaie komp1eksen van 102 bejaardenwoningen en

, 60 portiekr+oningen aan de Ganzeweide o.l.v. de heer van Montfor1i 49 zeer

fraaie portiekwoningen o.1.v. de beide heren Boosten, waarbij een bijzonder

¡,¡oord van dank verschuldigd is aan de heer Boosten Sr. voor het werk dat hij
nu gedurend,e 24 jaar verricht heeft en voor de taaiheid waarrnee hij ook de

laatste jaren'breer paraat stond. I,lij r{¡ensen hem hier oprecht een betere ge-

zondheid Ëoe.

X. Jorigas zorgde ervoor dat ook de 147 rnroningen in Ileerlen kompleet kwamen,

hoer^¡eL wij hier een ernsËige waarschuwing ontvingen t.a.v. haalbare huren.

Hier zijn namelijk een aantal van de duurste woningen nog steeds niet ver-

huurd. Alhoewel dit uiteindel-ijk een zorg voor de bouwvereniging is, moeten

../
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wij er in de voorbereiding zoveel rnogelijk naar werken onze opdrachtgevers

voor dergelijke zaken te besparen.

De 132 woningen in Heerlen ¡,¡erden door uitvoerder Culpers bijzonder voorË-

varend aangepakË met het gevolg dat zíj nu reeds bijna klaar zíjr., terwijl
in Heerlen tenslotte !ßeg de sanering van - voorlopig : 152 woningen in
Nieur¿-Einde o.l.v. de heren X. Jorigas en van Montfort o.a. de 900ste gereed

gekomen woning in Heerlen bereikt werd, waarbij de eerste woning na ruim

20 weken gereed kwam.

In de oostelijke nijnstreek kwamen voorts 40 en 36 woningen in Intraubach lclaar.
Bij deze en enige andere kompleksen \¡/as dhr. Nelissen de altijd vrat ondankbare

Ëaak van veel koördineren toebedaeht. Momenteel is hij gestart met een nieuw

kompleks in Waubach, waarbij net name de voorbereidingstijd r¡el een rekord

mag worden genoemd: ruim 3 maanden geleden wisten wíj eigenlijk nog niets af
van dít plan; door snel de kans te benutten die zich plotseling voordeed,

klam e,ê.â. tot stand

In heË stadskernplan van Sit¿ard verzotgt uiEvoerder Meulen op vaardige wijze
de bouvr van een supermarlct met enige dagwinkels. Er r¿ordL overi-gens in konrbi-

natie met de fa. Muyres de Hema gebouwd.

Aan uitvoerder Custers werd zijn grooËste plan Ëot nog toe, te weten de

grote uitbreiding van tr^ieerË over het kanaal in Boshoven, toebedacht en hoewel

de afwerking momenteel wat achËer ligt, heeft de heer Kneepkens mij verzekerd

dat dit in het komende jaar wordt bijgetrokken. De ruwbour+ verloopÈ voor-
spoedig.

Tenslotte botrinrde de heer J. Jorigas op bijzonder vaardíge wijze ons tot nog

Loe mooiste bejaârdencenËrum in Campagne. Hier r¡erd een beËrekkelijk inge-
wikkeld gebour,r Èoch suksesvol in gietbouw gebouwd.

In Maasrricht verliep het plan Daalhof bijna geruisloos: 144 r.roningen voor

Gezond Maastríeht kwarnen tot vo11e tevredenheid gereed; I 17 woningen voor

Beter l^Jonen werden aangezet en zijn reeds ver voltooid onder uitvoerder
Nijnens en laatstelijk overgenomen door uitvoerder Mo1in, nadat deze op

../



l20B/10
cF/rh

zijn beurt eeri kompleks bejaardenwoningen voor Beter Inlonen, te weten 248,

uitstekend bour^¡de. NieË minder mag gezegd worden van uitvoerder Bastings

meË zijn l7B r¡oningen, Lraaraan hij - en dat aan é6n gebouw - in de loop

van 1973 voor meer dan 515 railjoen heeft vertinrnerd. Een kompleksje dat

zeer v1oË verliep, \^zaren de 4l woningen in Nazareth o.l.v. de heer Massot

Jr., hetgeen aan de ouderen onder U rnísschien herinneringen oproept aan de

oude tíjden in het begin der jaren t50.

Niet vergeten mag worden het kompleks van de 336 middelhoogbouwvroningen in
Daalhof, traar de heer Bukkems zo Lang de scepter zwaaíde en die op zo uit-
stekende wijze werden afgemaakt door de heer Goosens. Aan deze l.aatste is
overígens de eer toebedacht de eersÈe onder U te vrorden om zich op de reno-

vatie te r^rerpen.

Ook in Daalhof kwamen in de verkoopsektor 208 woningen gereed en werden

vervol-gens 72, nog eens 120 en 47 gedeeltelijk uitgezet onder leiding van

dtrr. Nijnens, maar voor een groot gedeelte gebouwd doo:: onze heer UbaglLs.

Over de meeste van deze werken hebben wij ons weinig za:rgerl hoeven te maken.

Het grootste probleem was nog het tijdig verkrijgen van de beschikkingen.

De heer Verhagen kwam in Maastricht gereed met een aantal vrijgezellenwoningen,

r¡elke zeer in trek blelcen te zijn en houdt zich vervolgens in deze komkommer-

tijd bezig met een aantal kleinere objekten voor de Bou¡¡vereniging Gezond

MaastrichÈ en de Gemeente Maastricht. HeL is duidelijk dat wij dit niet
mogen missen om onze aansluitíng voor nieuwe werken te halen en het belang

van Uw taak, mijnheer Verhagen, is er daar niet minder om.

Tenslotte korutr r¡e in de GroEe Staat bij de nieuwbouw van de Hema, waarbij

een bijzonder woord dient t.e worden gericht tot de heren Geerlings en Massot;

als diË jaar het aantal gxijze haren bij beiden aanzienlijk is vermeerderd,

dan kon de oorzaak daarvan r^rel eens in de Grote Staat liggenl l^lij hebben danook

bijzonder begrip voor de wíjze rraarop U hier voor Wilma de spits moet afbijtenl

Tenslotte nog het totaal . lit komt neer op een omzeË voor I^Iilma Weert die

ongeveer gelijk is aan 1972, waarbij de aantekening vermeld dient te worden

dat, omdat l+ij vanaf dit jaar met bedragen zonder BTW werken, op papier het

cijfer 16 7" Lager lijkc. U moet denken dat dit kwam na een periode van 3
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jaren l¡aarin onze omzet praktisch is verdubbeld en als zodanig is dit geen

onrusÈbarend feit, mits er komende jaren {¡reer groei in zít. De vooruitzichten
daarop líjken aanwezig. Voor onze omzeË en ook voor de niet altijd aangename

taak van heË onderhoud bedanken wij voorts onze onderhoudsploeg, specíaal de

heer Vliegen, en de stukadoorsploeg, alsmede de mensen van de I,trerf en Beton-

fabriek hier aanr^¡eztg. Wij hopen daÈ - ook al bent U officiäel bíj de Ver-

enigde Bedrijven l,trilma gestat,ioneerd - onze verhouding zo mag blijven als

zij is, om welke reden U ook steeds op onze bijeenkomsten aamirezig bent.

Anderzíjds kunnen r'rij veel tot elkaars onËwiklceling bijdrage-n.

tr^Iat. nieuwe nerken betreft - en nu begin ik maar eens in het Zuiden - in
een ver gevorderd stadium in Heerlen (de eerste paal is er dit jaar alweer

in de grond), Kerkrade - na vele jaren dus rreer, Maastrichl, I^leert, Venlo

en Venray, Blerick, Eindhoven, Veldhoven, Boxrneer, Nijmegen en Arnhem,

terr,rijl iets verder gelegen nog nieuwe urogelijkheden opdoemen in Hoensbroek,

Helmond, Sittard, Roermond en Aalst-I^laalre

U ziet dat wij achter alle mogelijkheden blijven heenzittenl'

Rest ons nog de vermelding van enige promoties en jubilea:

- de heer P, Kerchhoffs is per t-4-1973 bevorderd van hulpuitvoerder toÈ

uitvoerder
- de heer A. Cruyssen is per l-6-1973 benoemd tot algemeen bedrijfsleider

van de betonfabriek te Lleert

- per l-7-1973 zíjn de uiÈvoerders P. Custers en P. van Diepen benoemd to*"

hoofduitvoerder

- de heer M. van Lieshout is per l-7-1973 bevorderd van hulpuítvoerder tot
uíÈvoerder

- de heer A" van Lieshout, uitvoerder, is per l-12-1973 benoemd roË hoofd-

uitvoerder en cevens per deze datum overgegaan naar bour¿bedríjf De trnlaal,

plan Meerzicht-l,Iest te Zoetermeer

- de heer C. Knelissen is per l-l-1974 bevorderd van hulpuitvoerder tot
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uitvoerder
- de heren Kanters, I{eyers en Timmermans zijn per l-l-1974 bevorderd Èot

sekËiehoofd

- per l-3-1973 is bij Wilma Tilburg een aparte groep geformeerd t.b.v.
proj ektontwikkeling.
De leiding van deze groep berust bij de heer J. Trour.rborsËr adjunkt-

direkteur, die per deze datum is overgegaan rraar l,Iilma Tílburg. Per

deze datum zLjn eveneens de heren G, Zuídam, assistent-projektontwiklcelaar,

en B. de Klerk, bouv¡kundíg opzichter, overgegaan naar l^Iilma Tilburg.

- per 1-4-1973 i.s <le heer M. Kuiper, uiËvoerder, overgegaan naar l^lilma Tilburg

- per l-B-1973 is de heer J. de Beer overgekomen van Lrrilna Tilburg naar de

de Dienst Materieel te Nederweert als Ciref Buitendienst

- per 15-B-1973 is de heer Ch, Hawinkels, organisatiespeeialist, overgegaan

naar de afdeling ontrn¡ikkelíng en research V.B.W"

Eén jubiLeun valt te vermelden; wel niet in 1974, maar dit jaar: l2l iaat
in dienst was gisteren de heer l,tricherink

Heren, ik dank U!


