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Verslag gecombineerde
D irectie- K e rnv e rga d ering
1. Ondernemingsraad.
Gesloten kleine commissie samen te stellen,
\\lelke de stichting van .. J

(raden) ten spoedigste voorbereidt in de
der wet van 7.6.1950.
2. Vacantie- en snipperdagen 1953.
\'ustgesteld in de overweging, dat aan
dringend verzoek voor het Haagse
Utrechtse rayon, door het Bureau voor

, gevolg moest

--- --"M', --~-~""- ".""~~-~

Wel niet genoemd, maar toch: Keurig, lui I

..~ dit alles bereidt het orkest zich nu van het VDH-orkest - allen behoren tot
met volle moed voor op de bonte ons personeel - huldigen het standpunt "de
die in Mei a.S. zal worden gegeven. volgende keer nog beter".

Van deze plaats wil ik hun daarbij reeds nu
"veel succes" toewensen.

---

den -
ingediende verzoeken deze -
stellen, moest daarom dit Jaar vallen
verder elders in dit nummer

, Vacantiebesteding.

Was een onderwerp van bespreking, Ver-
bintenissen met goedkope -
werden bezien, doch zullen nader
moeten worden,
4. Personeelswinkel
Reperkte onderdelen- en diversen-ver-
koop zal., -
van een effectieve bestudering van
lijkheden, welke misbruik uitsluiten.5. ' Studie- en Ondersteuningsfondsen. 10. Fabrieksreglement.

Iu, k" k d 11Bevestiging van een tussentijdse afspraak de In verband met mogelijke aanvulling werd It IJ en en agen te en
basis van deze fondsen, elk 0,2 % van Ionen aanda,cht ge~estigd ?~. de besta~nde kort- In Nederland vieren rie en verkoudheid
en salarissen bene~en I,oongrens en gedra- v~rzulmregellng. Deflnltlev~ besluiten zullen weer hoogtï. Waar je ~o: komt zie 'e hoes-
gen à pari ~oor directie en personeel, op ulteraar~ worden genomen In het betreffe~de tende, pro~stende en snuivende ~ensen,
het oude peil te herstellen. ~eorganlseerd overleg met de vakorganlsa- Men kijkt chagrijnig en vraagt zich af, of
6. Per 1 April 1953 stopzetten van bedrijfs- ties. . ,het nooit zomer wordt. Zakdoeken worden

kledingverkoop op afbetaling. 11. Overeenkomstig. een .Iang geuite wens vol getoeterd en de dropfabrieken werken op
Het eenvoudige kwartaalsparen kan hiervoor van groepen, welke sinds },aren met de nog- volle toeren, De griepduivel kwelt ons en
in de plaats treden. Na 1.4.1953 dus alleen al vroege "eerste palkze zijn opge~na~t, lacht in z'n vuistje als het ziekenpercentage
contante verkoop of betaling via het per zullen voortaan na e e zomervaMntle e omhoog gaat. Bent U hem nooit tegen-
kwartaal gespaarde bedrag. pauze~ va~ alle personeel van de aanweg gekomen? Ik wel, Hij steekt z'n kop door

.. f volledig wisselen. d d bi d d7. Prijs overalls en sto jassen. F b . k Ut ht I . t d I " k d b openstaan e euren en ver in temensen ' ,

d (I a rle rec za oe s erge IJ s na er e- d "
I b d dMet directe Ingang sterk gereduceer, n- . zo, at ZIJ evensgrote or en met " eur

lichtingen afd. Soc. Zaken), 1z2,en.
G I G k .. M sluiten" over het hoofd zien. Gevolg: de. a vano en er.-ma erlj aanweg. bi ' h ' h8 Afd Personeelszaken zal voortaan met D "

I d ijven open, toc t vIert oogtij en . . oor commiSSies za wor en
d k d f nader aan te wij'zen vertegenwoordi gers d ' t d ' d" meer mensen wor en ver ou en 0

.. spoe Igs e e grieven, le In Wij moeten
constant overleg plegen Inzake overwerk, tarief- resp. budgetsystemen tot uiting

d~ d- ' I-- kI- . ' k-:: L schorsing, ontslag en overplaatsingen. k t
b I ht open eur uove eln rIjgen, et erge omen, e es ec en, daarom op, dat de deuren gesloten worden9. Accountantscontr61e '13. Kern Maanweg en doe het zelf ook!

Van de personeelsfondsen door de kernen Zal voortaan elke maand op vaste tijd met I

verzocht, welk verzoek werd Ingewilligd, Directie vergaderen

" ,Dat toneelstuk kan me geen lor schelen,
Weet U wat zwart goud is? ,geef mij de muziek maar," Dit VOO! mij

Weet U hoe warm het enkele honderden meters onder de grond IS? nieuwe gezichtspunt kwam mij een dezer
Weet U hoe moeilijk het is ervoor te zorgen dat Uw kolenboer tijdig kolen in voorraad dagen ter ore cn ongetwijfeld lopen er meer
heeft? mensen rond, die er een dergelijke opvat-
Kortom, weet U wat het ting op na houden. Ze redeneren als mijn

I buurvrouw, die dikwijls groentesoep eet, om-
dat zc zoveel van bloemkool houdt, Die
mensen zijn dus eigenlijk naar de muziek
gaan luisteren en namen het toneelstuk op

Ide koop toe.
Dit geeft wel iets te denken. Allereerst blijkt
hieruit, dat het VDH-orkest al een begrip
begint te worden, Zeker, er moet nog veel
w;}rden bijgeschaafd, men moet nog op el-
i~JJr ingespeeld raken, maar onder de be-
zielende leiding van de heer Vermeulen zal
ook dit in orde komen. Als U nagaat, dat
ons orkest zijn eerste verjaardag nog niet
neeft gevierd.,.
tv1aar het geeft nog meer te denken en wel,
dat het toch eigenlijk erg jammer is, dat bij
de pluimen, die de laatste tijd zo kwistiglijk
zijn uitgedeeld, het VDH-orkest een beetje
in het gedrang gekomen is. Eerst niet ver.
meld in het programma, daarna niet genoemd
in het verslag. Tot troost moge dienen, dat

I dit zeker niet opzettelijk is gebeurd, doch
ook weer voortvloeit uit het feit, dat ook de

'heren recensenten het al vanzelfsprekend
I vonden, dat het VDH-orkest zou meewerke'1
e:n door deze vanzelfsprekendheid vergat
men het orkest te noemen.

U krijgt de gelegen-
heid op Vrijdag 30
Januari a.s. in ons

ontspanningsgebouw
de film "De jacht
naar het zwarte
goud te zien en te.
vens enkele interes-
sante gegevens over
onze kolenwinning
te horen van de be-
kende journalist: de
heer H. J. Stuvel.

De door de heer
Stuvel te verstrekken
bijzonderheden zuI-
len met gekleurde. t" I t" sproJec Iep aa Je - ~ "..
worden verduidelijkt; De Kolenschaaf, door de mijnwerkers meestal Kolenploeg
de gegevens zijn genoemd, in gebruik.
ontleend aë'n AAn


