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Verkiezingen Spaarfonds

"'-- -

JAARVERSLAG STICHTING SPAARFONDS

Tot1'~
Het fonds verminderde door
terugbetaling aan uitgetreden
deelnemers, aan de Stichting.
PensloenfoF'rlo en door over-
boeking Ol ~kening "Nro'
opo~v'~~'Jr'- .r~~'o"lrJp,
mo

Zoals bekend bestaat fonds A
uit1wee rekeningen, naast
..,rekeningdeelnemers" boVen-
dîen rekening Van der Heem
N.V,", De stortingen op deze
..rekeningen worden gedaan
doothet bedrijf. De ,ekening
\ertodpt verder geheel Con-
forrndepa.rallelrekening en
~aspe( 31 December 1949
d'-us eveneens groot

U!t d;eagenday~ndejaarve..rgaderi.ngvan
de StlchtrngSpaatfondsblijkt dat de door de
;-!eelhebbersgekozen1eden 'van bestuur eh
.:öntrO' e-comm i ssiedi t )aa rweer p erlodJek

f3 treden.

Ue af!redendebestuu..rsledenzifn:~ej...J..D;
van Rletschoten-en de he .ren J.v. d.Linden
en H. H. Righolt; de aftredende1eden

I van de
J. H.. Ent~rs en W. I. Stoffe!s.
Deze leden stellen zich allen herkiesbaar.
De Kernen van De Kroon, Utrecht en Maan-
weg h~bben beslotengeen~.reuwecándi-
daten te stellen.. maar de oude I~denvöor

,herbenoemrngv~or te dragen.
fZij adviseren u, -evenmin nieuwe ~andi.daten
! te stellen, zodat de aftredende 1eden op de,
raanstaande spaarfondsvergadering bil acc\a-
I' matje he!benoemd kunnen worden.

De gezamenlilke Ke.rnen.

Het de Sticht)ng ~~aa:f?nds lIgt voor ons;~an
dej.utteleb.ladzljden, dJehet In 1937 na beelndlgln,g van het eerste jaar i
lelde., is het uitgegroeid tot een rapport van 19 pagina's. Om hetpopula!r i
te zeggen: met de stijging van het bezit neemt de omvang van het
J~~rversl~g tOe,
Over enke.1.e jaren; is het zo,ver.. dat dit belangrijk~ document niet meer
wordtgestenci.ld, doch.in druk versChijnt en à la bonne heurè. Want bet
Spaarfonds IS een stichting, die voor ons allen van zo eminent belang is,
dat hef haar slechts wèl kan gaan. .
Wat nu de gang van zaken betreft: een spaarfonds is geen fabriek of
bandelsondernem.ing, waar de zakelijke resu1taten in sterke mate 'afhan-
ke.1.iikziin van de stand van het economische getit, Veeleer moet men
~etzien a1s een spaa rpot; die systematisch gespekt wordt en waar tot
dusverre steeds meer ingaat dan er uitgehaald wordt. Daardoor is het
spaarfonds, dat. voornamelijk is samengesteld uit de verschillendeJondsen
A,B, C en D, per 31 December 1949 opgelopen, tQt een sterkte van
585.623,98 gulden: .
Vanzei.fsprekend i.sdit bedrag niet in na~~ra aanwezig.Dead~~nistrate~r D~ rente, die h~t Spaarfonds bewerkfop
he~ftgeen geldkist, waar de guldens, rljks?aalders e~ bankbiljetten u~t-l.ijnbeleggingeni~ schommelend. Het~ne
puilen. Het vermogen van het spaarfonds IS belegd ("n effecten) of uit.; jaar..is het rentepeil hoger dan het andere,
geleend (aan gemeenten en vanzelfsprekend tegen schuldbekentenis) als FondsB heeft dit jaar a.an
hypotheek (tegen. onderpand van huizen en landerijen). Daarnaast Weer rentehoPthftecten, g:~d~~;k~~
een bedrag bij de Rotterdamsche Bank en de Incassobank op rekening ~~~enYP~ek~:ekteneen totaal

tf :1541686

geze . van , .., ..'. , ..

De verschillende fondsen Fon~s D - Spaarrekening ~i~~~=~e~, Dw:r~Ca~~ a~~
,.. . Saldo fonds D, aandeel per- deposito's en verloren g.ing

Bellen WIJ nu de stand van de verschillende soneel per 1 1 1949 f41 900 07' d' k I; ffe t.. .. """' ' .. oor oersver1es op e c en,
Jondsen en beginnen WIJ met fonds A! het Stortingen door deelnemers '! 12.442.52totaac ' , , ::.. " 13.272.46
spaa~-of hoofdfonds. Rente bijschrijving : """':'! , 588.68' ,,--~ Cc
Ind1t fonds wordt de~)genomen door allen,. Ex

ploitatie-winst over 1949...' 2.144.40dl . t d. t b d " f 'jT t I '54 93127e!n.vase 17.ns vano~s e riJ lln en oaa ,...,...: ,..,.,... . .
van w!e wekelijks de 2 % van het loon Ove.rgedragen aan Stichting Stand rekening per 1..1;1949f1~.322,58
~ordta.*gehouden.. , Pens!oenfonds """"",,"""" " 26.681.51 Standr~ke.nir~per31.12...1949 .., 21.955.8~
Fonds A - ~-~---
f"lçor de;!einhoudingen van Saldo fonds D, rekening deel- (Dele aanwas is verkregen

(personeel was het fonds nemers ,'.., f 28.249.76 door de overboeking van de4 per 1 Januari 1949 groot f 150.110.70 . boeterekeningen Den Haag

':;estortwerd door deelnemers 50.278.86 De rekening fonds D, aandeel en Utrecht op dit fonds).'Aan rente werd bijgeschre... " VDH, verliep volkomen iden- ' Fonds C - Suppletiefonds

Ven 3 92919 tiek en dele rekening be- D' f d f t I I""""""""""""""".""" Itonsungeerasage-, droeg per 31.12.1949 dus
. mene reserve.I . f 20431875 eveneens """""""""""" f 28.249.76

P 111949 ht g ro t f 12098366'~"':"':"""""""""""""". . er,.-wase 0,... "
Aan het eInde van het boekjaar 1949 had- Door bljlondere bijdragen,

den in Den Haag 1.502 personen een spaar- overboeking van restanten van
rekening en waren 73 personen deelnemers fonds A en rente op pensioen-

'v. in fonds D. voorlieningen groeide dele
? r ,.:t Voor Utrecht bedroegen dele cijfers res- rekening tot een totaal, van .., 136.481.01

.J~"'~~"";" ~.~vu",_._~.," pectievelijk 264 en2 deelnemers, Om mis-
,..,.:t ...\ :: ,.. f 42.647.80 verstand te voorkomen dient er op g,e- Zo is dus per 31 December de stand der

welen te worden, dat dele getallen niet rekeningen:
zod~top31 December 1949 dele!fde lijn als die van onle personeels- FondsA - rekening deel ne-
hetsal.dovan fonds A, reke- beletting. Imme.rs, men blijft eenspaarr~ke- mers " , 161.670.95
ningen deelnemers, bedroeg' 161.679.95 ning h.,:,uden to~ aan de ?ag van 1jquidati~ Fonds A - reken!,ng VDH ... i, 161,670.95

---c-- van liJn reKening. Dat IS dus doorgaans FondsD - rekening deel ne-
6 maanden na vertrek uit onle dienst. Bil mers " 28.249.76
De Kroon lijn de manne)ijke uurloners geen Fonds D - rekening VDH ... " 28:249.76
lid van ons spaarfonds, doch van het be- Fonds B - Rente -stabIlisatie-
drijfspensioenfonds voor de metaalnijver- .. fonds "',,""'" " 21,955.83
heid. In Utrecht bestaat nog het destijds FondsC - Suppletie-fonds.., ,,136.481.08
gestichte pensioenfonds. Het past ons allen, die betrokken waren bij
Fonds B - Rentestabilisatiefonds bestuur en beheer van ons spaarfonds, dank

Dit fonds heeft tot taak de rente-.u}t.kering te leggen ~oor hLln werk, dat lij Jn ons al)er
aan fonds A te verlekeren en te stabilIseren. belang verrichtten.
Im.mers..?e rente,die de deerreme~$ op ~un Het betreft hier nagenoemde funt:tionarissen:

f 161.670.95 aand~el!nh~tfondsA ontvangen, Isstab!ef, vervolg pag. 2
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'"Vervolg van pag, 1 Een~~tu\l~verk~;!n?c,n een
RdBh Ad .e van decontr;().le."comm!ss!~; .

aa van e eer en VIS, -
cl ' BBöl d ' (d ' teStk ' ) reglementaireyerpllchteaftreden, G hor, Ir.. ger, a vlseur Irec ur 0 VIS, 0 h t' eren: .;
q..v~~~IÎet, adYÎseur ~ AdrianaH~ndrjka:do~hter van D, Botten,:
Comm..~sle van Cont,role sub 8 van het regl:ment- slechts mogelijk, berg, afdeling hu~~~op 6,41950. .;:]
J,9!asbergen, voorzitter, wanneer deze ten m.lnste 3 werkdagen voor IN TREDING EN .;

J. H. Enters, deze vergadering ter kennis van het bestuur "ii
W; 1.Stoffels, worden gebracht," Mej, C,C, van Roon, montage,op11,4,19~0.
Bestuur" Verwezen wordt naar het advies van De E. T eunissen, draaierij, op 11.4.1950.i Ic"

,Bestuursleden, benoe,md d:oor directieVDH: Kern..e!ders in d!t nummer, om; h.et zittende KERNvn"i(ÏËZIN GEN "i,,:
Jv:d;Heem,voorzltter, .. bestuur en de contrOle-commissie te her- .. - .;:'

,,),Wezenaar.. kiez~n, - O'"er ~nkel~ dagen zullen Wit onze stem",
,Bedtuursled~n, benoemd door de deelnemers: Uiteraard blijft hierdoor de candidaatstel, uitb~~ngen op de candidaten vandenievwi"

",J., v:d'iL!nd~n, . --."ing van andere zijden volkomen vrij. te kl~z~n Kern. .,.. """""
Mej, *D,vanRletschoten. Wij hopen, dat velen door het bezoeken ~erkl~zlng bre~gt a!tljd spanning voor"hen.. .;

H,H. Righolt, van deze jaarvergadering blijk van hun be- dle zich beschikbaar stelden om eyentueel "
Administrateur 1ansste11ing voor het, of liever hun s~ar- z.itting te neme~. in, ,De Kern, , "i '/'
C, Oosthoek. fonds zullen geven, Het moge voor het be- Wie zullen, WI! ~lezen7 Een be!ang;ljke
J d' hdstuur dan vleiend zijn te weten dat de ge- vraag, Kernlid zIjn IS heus geen aardigheidje;
Mrl ÖC Na ~seur h f ..ringe belangstelling voor jaarv~rgaderlngen integendeel.: het Is een post, waar in de ,

r . oster 0 , en verslagen als dit e~rder voortspruit uit eerste plaats verantwoording van uit moet

Jaarv~rgaderlng vertrouwen dan uit onverschilligheid, het is gaan en de dingen met ope,n og~n bekeken
T ' d 24 A ' I d niet leuk slechts voor een tiental toehoor- moeten worden, Het gaat hl~r met om veel

en aanzien van e op prl aanstaan e
t d I'

d t 1715 I D H h ders verslag uit te brengen over de arbeid e urven zegger), maar we om wat er ge-.;,

s avon se, uur n en aag te ou- d d ' d dt . h t d h t b d "'f "
/ d ' d ' k I] d ie vele, vele uren verantwoorelljk werk zeg wor, e go~ e van e e rIJ e!l-'.",;,
,en !aarverga, erlng mer en,w op, at op gekost heeft, voor het personeel'beogende en daarom! '...;

de agenda van deze vergadering qnder meer, ,let zo heel belangrijk om Kernlid te worden:'",,' 'è
voorkomt: Daarom, op ter vergadering I Wij wekken u op serieus te kiezen want ,J ' , , , van De Kern kan en moet heel veel uitgaan,

Ons verhaal Te midden van het personeel moet zij staan,', '"dreigt eentonig te niet als een klachtenbureau, doch als een i' '

worden en toch steünpunt, waar advies en voorlichting van
h I uit gaat. Goed Kernlid zijn is moeilijk, zeker.

moet et toeste Daarom hebben wij nodig een Kern, waar-
KY 507 nog even van de leden de ogen en oren open hebben
voor het voetlicht voor goed en kwaad, daarom:
komen alvorens Aan ~en Uw stem gegund

,. I' ht d - OD wIe u bouwen_kunt!
WIJ ver IC a em , . "" halen en rust heb- maakt. Hier IS het: ":i,;,,

ben tot de KY504 Met de Solex toet pep pep ',...'.;"."
verschijnt, Pa Jansen uit de straat, die rijdt nu op
Nudus de KY507 een Solex

ERRES Ook Moe en kroost incluis, zij rijden allen- een,.. -
S I0 ex

toestel, dat met En op een warme dag, gaan zij naar bos
zijn prijs van 335 en lanen
gulden zijn geld Pa heeft de leiding ven het stel, leidt hen
te~ volle waa-rd E R R E S type K Y 5 0 7 in goede banen,
, ' De hele buurt ziet hen zo staen en zingen ","

IS, bi j het gaaPO""~."( "

Technische bijzonderheden Verdere features zijn: Refrein: . '\ c~

.. geschikt voor 6 netspanningen, 'v'an je toet, pep. pep; tuut. toet, pep, pep:~',-.;,;
Lampen ECH21.. EAF4~, ,EAF"42, EL41, gramofoonstand op golfschakelaar, Daar komt de hele rij; ~c',
EM4 (af~temoog) en gelijkr!chtla,mp AZ 41.. aansluitingen voor extra luidspreker en gra- Van je toet, pep, pep.. tuut, toet, pep, pep..""'"
Golfbereiken normaal, dat. wil zeggen: mofoon, Die gaan met de Solex naar de hei, "
15-55 m; 175-580 m en 950-2!JQO m. robuste drieyoudige draaicondensator, Van je toet, pep, pep, tuut, toet, pep, pep,

'Ook hier continu toonregeling op radio en golfschakelaar met dubbele veercontacten, Zij toet'ren op de meet;
gramofoon; men heeft dus de mogelijkheid 21 cm VDH ..luidspreker met. centrale mag- Van je toet, pep, pep, tuut, toet, pep, pep,
in de hand om de "kleur" van het geluid neet, Dat zingt de hele straat,
te allen tijde aan de plaatselijke omstandig- ijzerkernspoelen. Moe Jansen pekt de bocht, rijdt Pa net
heden en eigen verlangens aan te passen, Uw bijzondere aandacht voor de 21 cm in de wielen;
De KY507 heeft een ruim bemeten kast luidspreker van eigen fabrikaat, Het geluld. Die wordt rood els een kreeft .en zegt:
van de afmetingen 510 x 222 x 310 mm, De dat deze produceert, Is zo perfect, dat wij "Wat een schlemielen',
bedieningsknoppen bevinden zich alle aan de KY 507 met vertrouwen in zee- zien gaan: De zoon van echttien jaar roept:
de voorzijde: de functies staa~ onopvallend, De, produ,ctie begInt eind April. "Pa, d,et moet je weten:
doch wel duidelijk vermeld op de Ilchtmeta- WInkelprijs 335 gulden. Een mens van honderd kilo rond, moet

len slerstr.i.p.. die zich achter de knoppen 0 d S I veel meer omtrek meten.
bevindt:, p e 0 ex De hele streat komt naar bene~ en kijven

Het juiste'afstemmen wordt dank 'zij het toet, pep, pep R f ' vrolijk mee:
' h tt kid I k H erein.ma ISC e 00 0 n ers e ema t " , "b Ig .' k d. g ' b hp f 9 a b ' oe De popularIteit, die de Solex zich In korte Als t euvel IS hersteld dan gaan ze maar

e angrlj It oog IS e oe t geen etoog t" d h ft d d ' I' "
1." k I 'dl f IJ verworven ee. ee een Journa ISt weer rijdenI-ien an er ge UI oos mee a stemmen en ' h f 5 I I. d E P E ' '
h ft It'jd d tt' k h 'd d d ZIC a vragen, waerom er nog geen 0 ex le n a roept: " xcentrlek, dat moet je toch

ee a ,I e pre Ige ze er el, at e bestond, zoels het onsterfelijke "De Olie- vermijden'.

~onendn~e~verf~rmd ,of af?esnedef n ~ordDen man heeft een Fordje opgedaan" van Louis Ook Moeder protesteert: "Vent, \k zal jou
oo,r a e asemming niet per ect IS, e Davlds. En aangezien journalisten zich zulke k k 'stations zijn genummerd 0 e k t' d. ,.. nog ra en,
, Jfl d II v reeh omd!9 'f~ dIngen eltlJd In het openbaar afvragen, dat Je denkt toch zeker niet ven mij, dat ik

nieuwe go ~ngteved e n~ en et i entl 1- wil zeggen in de courant, kwam er prompt T.T kan maken"
Ct:f7n v~n dn e: ,~p e sc aal V~krlk~mdnde reactie en wel van de heer Henk B erends, Dan lacht de hele stoet in spé: '"Moe doet.
h t ~ns IS e ~IS eraar Vherged~a e IJ. t

I~or conférencier, die ons toevertrou\vde reeds met de Solex aan de T,T. mee",
eoevoegen van een an Ige stations ijst, lang geleden een Solexlied te hebben ge- Refrein,



.- werkwijze een sanerende werking op
beroepskeuze van de jeugd worden ver-

--- - ,-
boormachine voor Solex-cylinders

~eeds in de zesde klasse van de lagere
school moet aan de ouders van elke leer-
lingeen schriftelijk opleidingsadvies ver.
strekt worden omtrent de verdere studie-
mogel.ijkheden, rekening houdende in de
eerste plaats met de capaciteiten van de
leerlin,g en vervolgens met een eventueel
reeds bestaande beroepswens.
De school moet hierbij ingeschakeld worden,
o~datdeonderwijzer, die het kind geruime

.. tijd als leerling heeft gehad, a~nleg en

karakter van het kind heeft Ieren kennen.
Ditopleidings- tevens beroepskeuze-advies
zou aan elke ..inrichting voor vervolgonder-
wijsminstens om de twee jaar herhaald moe-
ten worden. Immers de beroepswens kan
zich onder invloed van velerlei omstandig-
heden..in de toop der jaren wijzigen.
Deze intensieve toepass!ng van het beroeps-
keuze.advies voorkomt, dat kinderen met
technische aan!eg zich naar het algemeen
vormend onderwijs begeven, dat veelal (ten
onrechte) als kant90ropleiding beschouwd
wordt.
Zelden komt het voor, dat iemand na het
algemene onderwijs een technische loopbaan
kiest (het hoger onderwijs uitgezonderd).
Indien op tactvolle wijze toegepast kan van

ê

beroepskeuze voorl ic hti ng
Omdetndustrievan meer technici te voorzien IS het In de eerste plaats
gewenst de overmatig grote belangstelling voor de administratieve
beroepen te beperken.
Yandeouderskan nîetzonder meer verwacht worden. dat zij hun
kinderenhetjuistdadvies geven, omdat hun kennis van de vele onderwijs-
enbe~oepsmogelijkheden onvoldoende is.
Deop.1osslhgvoordit probleem biedt het beroepskeuze- en studie-advies.
Im,rnerShi.erdoorontvangen ~e ouders een betere voorl!~ht!ng over de
vele aspecti:~nvan eeh techntsche loopbaan en zu.llen Zlr niet meer als
y~nzelfsprekenda~nnemen. dat hu':1 kind een administratief beroep moet
k.lezen.

door drs A. B. Broeckhuysen

Het weekblad "De Zakenwereld"
heeft onlangs het loffelijke initiatief
genomen het hare bij te dragen tot de
industrialisatie van Nederland door
een prijsvraag uit te schrijven:

OP WELKE WIJZE KAN MEN ONZE
JEUGD INDU5TRIE-MINDED
MAKEN?

Men is dus uitgegaan van de weten-

schap:
1. dat onze jeugd voorzeker niet

industrie-minded is, althans niet in
de mate nodig en wenselijk voor
een industrieland en

2. dat uitgaande van de stelregel
"wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst", men zich allereerst
van de steun van de jeugd moet
verzekeren bij de uitvoering van
eventuele industrialisatieplannen.

Het doet ons genoegen, dat drs. A. B.
Broekhuysen van onze afdeling Biblio-
theek één der uitgeloofde drie eerste
prijzen gewonnen heeft met onder-
staande inzendi ng, die wij opnemen
met de toelichting, die hij verschaft.

onderwijs.
nu het technisch onderwijs zijn aldus

leerlingen wil behouden, zal het
programma zo aantrekkelijk mogelijk

~ - door het zodanig in te rich-
dat afgestudeerden van een technische

zich gelijkwaardig aan of zelfs be-
die van een algemeen vor-

school kunnen gevoelen. lmmers de
ic us heeft een vak geleerd, terwijl een

einddiploma geen bepaald beroep
inhoudt.

dit te bereiken zullen aan het lesrooster
van de technische scholen de nodige alge-
m~ne vakken toegevoegd moeten worden en
moet het technisch onderwijs met enige

~ worden.
M.T.S. voor het hogere personeel

ambachtsschool voor de geschoolde
moet er komen een eenvoudige één-

- -' voor de ge-
.- arbeider en een mogelijkheid van

algemeen technisch onderwijs, dat ge-
hen, die de andere opleidingen

vinden. toch enige vorming te

de verschillende soorten onderwijs
de scheidsmuren omgehaald moeten

zodat de mogelijkheden tot verdere
.., te allen tijde open staan. De

... de ambachtsschool moet naar de
'. kunnen gaan, indien hij daarvoor ge-

is en de M.T.S.-er moet aan de T.H.
~W'."'v" verder studeren, Indien hij Inder-
daad daarvoor de bekwaamheden blijkt te
bezitten.
Op deze wijze kan een sluitend systeem van
technisch onderwijs gecreêerd worden, waar-
bij ieder van hoog tot laag een opleiding
kan vinden.
Indien dan op de duur bekend wordt, dat
de technicus ook algemene vo(ming ont-
vangt en dat er bovendien voor hem weer
werkgelegenheid is, zal de beroepskeuze-
adviseur niet veel tegenwerpingen meer
ontmoeten, indien zijn advies, dat gegrond
is op een onderzoek naar aanleg en karak-
ter, gaat In de richting van een technische

opleiding.

TOELICHTING

Onderwijs
Reeds geruime tijd houden wij ons bezig
met het vraagstuk van het onderwijs, vooral
in verband met het feit, dat wij zelf grote
aandacht schenken aan de opleiding van ons
personeel in het bedrijf. Als tastbaar bewijs
van deze belangstelling zend ik u hierbij het
rapport van mijn studie oyer het onderwijs
in de Verenigde Staten van Amerika, waar-
uit blijken moge, dat. wij ons zo veelzijdig
mogelijk over dit onderwerp wensen te
oriênteren.
Ongetwijfeld zijn u de vele bezwaren, die

. -

iegen het huidige onderwijssysteem in
Nederla nd zijn aan te voeren, bekend.
Er is over deze kwestie de laatste tijd een
dermate grote hoeveelheid literatuur ver-
schenen, dat het een herhaling van bekende
feiten zou zijn hier weer punten van crltlek
te vermelden.
Het lijkt mij vruchtbaarder dit betqog in op-
bouwende trant te voeren en de" wenselijk
geachte verbeteringen nader te verklaren.
Technische belangstelling
Het eerste deel van uw vraag: "Hoe kunnen
wij onze jeugd .,indus.trle-minded" maken?"
ontlokt mij het volgende commentaar.
Industrie-minded In de zin van technische
belangstelling hebbend Is de jeugd ruim vol-
doende, waar het op aan komt is het op de
juiste wijze opvangen en richten van deze
belangstelling. Deze vraag moet mijns in-
ziens dan ook opgevat worden In de be-
tekenis van:
een technisch beroep in een bedrijf wensend.
Dit Is een geheel ander gezichtspunt, want
dan speelt niet alleen de belangstelling een
rol, maar dan komen mede de hoogte van
het loon, de lengte van de opleiding en de
sociale omstandigheden in het geding.
Om het betoog niet te breedvoerig te ma-
ken,. blijven de sociale en loontechnische
zijde onbesproken. Hiermede worden tevens
weer nutteloze herhalingen voorkomen, om-
dat immers ook deze twee vraagstukken in
de pers reeds van vele kanten werden be-
licht in de vorm van de kwestie "boord-
overal'" en het te lage loonplafond voor ge-
schooide arbeid met de daaruit voortvloeien-
de ongewenste nivellering der arbeidsbe-
loning.
Be ro e psk e uze v 00 ril ch ti ng.

Het is onze bedoeling de aan de gang zljnde
discussie een nieuw aspect te verlenen door
de aandacht te vestigen op een factor, die
nog niet die belangstelling heeft gekregen
die zij verdient. Het betreft hier de beroeps-
keuze- en studievoorlichting.
Zoals reeds gezegd komt het er op aan
een aanwezige technische belangstelling op
te vangen en in de daartoe geëigende rich-
ting te reiden. De ouders zijn zeer onvol-
doende op de hoogte van de bestaande
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INTREDINGEN
A. Hilgersom, expeditie (terugultmil.itaire
-'; ) .
CJI~nst ..

.,. Schipper; draaieriJ (!dem)...M ' A B ." Ibdel. . ellen, n ee!an. c

Mej; A.I,.. J. Jongeneelen, inl.eerbal1d;cc'

Er werd.. ...
de rubriek der micronieuwtjes

.

MlctOnieuwtjes. populair mlctonnetjes ge-
faamQ,zij.nz~van dleklelnenieuwtj~s, di.~
bethu~eureens redacteurs verzoeten als h!)
op DonQetdagmorgen te Jaaiwakker wordt;
Ohtdekteen$tijve nek te bebben, te Jaat
op zijn post arriveert en daar totdeont.
$:teJlendeoverluiglngkomt. dat er geenIh ' d ..
~\eUmj~,at :ansgeenhieuW$, at met vett~
koppen.lnd!tb.lad kan worden aangekon-

"

Winterprogramma1950/51
De Kernen Kroonfabrï.ekenMaanwegheb".btdfdl ' S ' IZkd.cen~e ea e Ing oclae a en ree s
van gedachten gewisseld over de avonden,
welke in de komende winter georganiseerd

zul.!enworden.
~oalsuY{eet, is het doel vahdezeavonden
bij te dragen tot de ontwikkeling van allen,
d!e.in"nz~ondernemlngen werken, zodat
.wijdu!qelii.kgaan zien welke: plaats ,wij in
hetgro~e geheel \nne~en. Belangrijk is ook,
9atdoqronze avonden de onderlinge ge'
~~ensth~psband versterkt wor~t.. Nu is het

,~..nte..rprogramma voor 1950/51 In grote trek-
ken vastgesteld, maar de mogelijkheid be-
staat nog .jets in te lassen of Weg te laten.
KortQm:wï.jzigingenzijn nog mogelijk. Daar-
om zullen wij graag weten, welke wensen
er ten aanzien van dit winterprogramma, "..onder de,colleg~ s leven. Mogelijk kunnen
wijh.iermeenog' rekening houden..
Bijdi~num.mer van het VDH-tje ontvangt u
eer]c!rculalre met geperforeerde strook. Als
u~en..bepaaldewens he.eft:enaanzien van I
hetW1nterprogramma; wilt u dan de strook
\nvul.!en enÎn de' pers~neel$bus dep~neren
of ~r boodschappendienst aan mej. Van
Rietschotenzenden.
Wit hopen, dat er een heleboel bruikbare

tiPsb!nnenkomen~-
LezingONDERN EM INGSRADEN
Zoals De Kern vorige week reeds aan-
kondîgde zal op Donderdag 20 April 1950
in de filmzaal een lezing gehouden worden,over:
"De Ondernemingsraden in het kader der
publiekrechtelijke bedrijforganisatie",
Spreker is de heer H. J. Vermeulen, voor-
zittervande Nederlandse Vereniging van'
Chrisle.lijke Kantoor- en Handelsbedlenden:
Meer nog dan De Kern thans, wordt de'
Ondernemingsraad in de ~aaste toekomst

Ihet orgaan van samenwerking en overleg

tussen directie en personeel. Wij hebben er
allen belang bij om reeds nu heel duidelijk
te weten welke onderwerpen'straks in de
Ondernemîngsraad ier sprake zullen komen.
Dit wordt ons aanstaande Donderdagavond
door een zeer deskundige spreker uiteen-

tgeze ..

Alle VDH-ers en collega's van De Kroon
zijnwelkom.lntroducé's zijn toegestaan..
Aanvang 20.00 uur precies.
Toegangsbewijzen halen: Maandag 17 April
1950!n depauze..in beide cantines. Bij het
toegangsbewijs wordt een korte gedachten-
gang verstrekt. ..

Kernspreekuur Maanweg
De Kern houdt. spreekuur op Maandag I
1!A dPril aanstaande ir] wachtkamer 1 begane
gron ..

Aanwezig zijn:
1 e pauze: hrStoffels en mej. Mostert.
2e pauze: hr Kouweren hr v. d. Ree.~

d' dIg., ..
Gelukk1gz!Jn daard~nqe mic.ronnetJ~sorn
ohst~iroosten. ..

Micronnetje numrner1
Mevrouw G. v. d... Kade-KoudiJs, snel.
voetige van wereldfaameneéhtgenote yan
de heérC:v.d:Kade, afdelingarbe1d, werd
deze week moeder van een welschapen
dochter, genaamd Hyke Gerda

,Hêtwas de week der wereldkampioenen,
althans dërzulken, die Koud/js hete~... Daags
tevoren was zwemster Nel Koudljs...:Yan
.v1!etm6e~er geworden 'fan ee.~dochter.
Alle kampioenen en dochters zIJn welvarend.

Micronileije nummer 2
De Paasstorm en -regen hebben aan ons
gebouwencomplex niet meer schade ver-
oprzaçkt dan een k1eine zandverstuiving

la Sahara, die tegen diverse muren lag
Jpgetast. Dat zand behoorde op Maan- en
.~eguluswftg te iiggen en zeker met binnen
e waaien en onze machines te bedreigen.

IAdyles: ~1uit de ram.~naan .)oefz1jdea!s ~et
"a at waaien (dus altijd want het stormt hier
'Jermanent). ..

Het slechte weer met de Paasdagen heeft
menige Solexist de stemm1ng bedorven. Toch
hebbceri w1J, van achter een beregend ven-
ster, nog enkele moedigen de elementen
zien trotseren. Zij bouwden, ten onrechte..
op de optimistische weerverwachting, die
het K.N.M.I. ons voorzette,

Micronnetje nummer 3
Na een slotrit, gemaakt door enkele zeer
hoge functionarissen, Is Woensdag 12 April
voQrloplg een punt gezet achter de Solex"'
proefrijderij naar Delfgauw en Zoetermeer.
,Jammer,"zei boer v. d. Ham, "het was

wel zo gezellig die drukte." In het Rieten
Dak wacht men nu rT)et smart op de Delfena-
ren,die bij zomers weer daar plegen neer
te strijken..

Micronnetje nummer 4
Het nieuws van de boUwerij is, dat het
onveranderd is: verhuizingen in de draaierIj.
Nochtans is er verschil: de vorderingen zijn
nu evident en lederïs content..

Micronnetje nummer 5
Mevrouw R. Huizer-Zoethout, afdeling
huisvestIng, nam afscheid om eerstdaags haar
man te volgen naar Johannesburg (Zuld-
Af kri a).

HOE kunnen wij meer
technici vormen
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mogelijkheden om voor hun kinderen zelf de
juiste schoolopleiding uit te zoeken, omdat
de leek nu eenmëal van een schoolvorm,
die hij niet heeft bezocht; slechts eer) vage
voorstelling heeft.
Lodoende kunnen gemakkelijk allerlei yoor-
oordelel) ontstaan, zoals we dat inde prac-
tijk dan ook zien.
Zonder voorlichting komt men tot zeer zwak
~efundeerde beroepswensen, dievaak slechts
voortspruiten uit wat men toevallîg gehoord
en gezien heeft en waarbij weinig rekening
gehouden wordt met eigen aanleg en ge-
schiktheid.
Je Inschakeling van studie- en bêroeps-
~euze-advies reeds aan het eind van de
lagere school kan veel leed en mîslukking
voorkomen.

BI " kS '~'""""

durger IJ e fan è'ê:êê

ê ê ê"..: :.ê ::

afdeling Personee.l$dienst,öp11..4..1950..:B d t " J h' ê ê F cl ê ernar us zaac qanne$,zoonva" y;,
T 94 1950 ê ê ... êê
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hristlaan Martin erhard,zoQnvanC'~:...ê
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Dankbetuigingen;
"', Bakker; draaierij, bedankiZiekentroost
voor de atten.ties1ijdensz.ljnzi~ktebeweze~,

-

Ideeënbus
Idee nr. 254 werd rngezondendóor A. Brug.c,
geman van de Solex-montageband en betrof ;,C:

,een verbeterde w!!ze'van bevestlgen van de;;".'
,carburateur. Premie 5 gulden. t~ .'

, " '" ~

i Tramabonnementen """,~
"" ,""'cc,"

l.Detramabonnementen,voor de maand,Mef,c'
l~.~nnen besteld w~.rdenop Maandag 17 April",'""
.t'jd,ensde pauze !n"de grote cantine.. '"",c', ,

"rONEELABONNEMENTEN ""',

Voor het seizoen 1950/1951 worden weer
toneelvoorstellingen in abonnement georgani.,
seerd. ,
InschrÎjfformulieren zijn .te yerkr.ïjgen
afd. Sociale Zaken.

, - ,", . ,..,..

BONTE AVOND """,,',', ",
'Na d'e eerste oproep van de vorige ,week "

tiJnreeds verscheidene aanmeld!ngen b.in-'
nengekomen.. Echter nog lang niet genoeg" .:

,...

Vooral ,de' fabriek heeft nog versteklaten:«.;i

'laan. Zorgt u. dat de vqlgende week hler!n'i,,~~,
b "' kt?Af kJ ",C'"'

ver eterlng om gespro en """",c,",;\)'

U 'Weet, wij zoeken mensen. voor toneef,,~"t
(korte schetsen)" zal19 en muziek.. ,',", ,f;,
.'.Ju wiitoch oxer muziek spreken, wie "neemt ;'f,i'
het~p,z!ch om een bandje of misschien ee,P.'<~
strijkje te vormen? ...,~
Verderea.anmeldingen - liefst per boèd.".~;c\
schappendienst - onder opgave van dt.,..J;;
afdeling waar u werkt - worden gaarne,..,..:
Ingewacht door de heer Koopmal1, type-i'
kamer hoofdkantoor..

Onderwijsherziening

Dat.. met vollediger ingeschakelde beroeps-
keuzevoorlichting alle moe.ilijkheden nog
nfetzijn opgelost is zonder meer duidelijk...'

Immers de ~e:oepskeuze gaa.t u.it van ~.e-
staande oP.leldlng en aanwezige onderwIJs instelllngen. Met verbetering van dit onder.:

wi)s h04dt zij zich niet bezig. Wel echter
kan door het verstandig toegepaste beroeps-
keuze-advies een eind gemaakt worden aan
de eenzijdig gerichte voorkeur voor hef
algemeen vormend onderwijs. Immers het
U,l.O. Is geen kantooropleiding (was dat
maar waar), maar geeft alleen algemeneont-
wikkeling. Degenen, die na deze school op
kantoor terecht komen ontdekken dat tot
hun spijt; want nog vele cursussen en avond-
lessen zullen nodig zijn eer zijenfge kans
op een betere positie hebben.

Ter.loops wijs ik u e! op, dat ditînAmerika
beter geregeld is, omdat kantooropleidingen
daar bil het middelbaar onderwijs behoren,.

.


