..D.No. 568
Betreft: Protestactie P. T. T. -beambten-leden A. B. V.A, -N. V. V. -Rotterdam.

„ 2 HE! 1962
De P. T. T. -beambten, aangesloten bij de Algemene Bond van
Ambtenaren - N. V. V. te Rotterdam, hebben in de week van maandag,
9_4_1962, tot en met zaterdag, 14-4-1962, alle overwerk op vrijwiljige basis geweigerd. Dit geschiedde als protest tegen de~
wi^ze, waalrop volgens hun inzicht de rijksoverheid het overleg
met de vakorganisaties hanteert.
Tot deze actie was met algemene stemmen besloten tijdens
een op dinsdag, 3-4-1962, gehouden vergadering van de p.t.t.groep Rotterdam van de A. B. V. A. -N. V. V.
De P. T. T. -directie nam maatregelen om het werk normaal te
doen verlopen zonder overwerk te laten verrichten.
Dientengevolge kon geen schatting worden gemaakt van het
aantal personeelsleden, dat achter de actie stond.
Op 13-4-1962 stuurde de A. B. V. A. -N. V, V. haar p. t. t. -leden
een circulaire, waarvan een fotocopie is bijgevoegd. EINDE.
AAK E.V.D.
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Botterdam, 13 april 1962,
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Geacht "bondslid,
Toen wij vorig*!week dinsdag op enthousiaste wijze
en met algemene'stemmen op de vergadering het bekende
besluit namen, hebben wij, en natuurlijk ook u, zich
wel even afgevraagd, "Wat gaat dit worden?"
Welnu, we zijn pu aan het eind vari onze gezamenlijke
aktie en kunnen de balans opmaken.
Voorop willen wij stellen, dat wij trots zijn op de
discipline en houding van onze mensen. Een woord van
hulde, ook namens hoofd- én afdelingsbestuur, is hior
zeer zeker op zijn plaats.
Tevens grote waardering voor onze groepsvoorzitter
Wessels en zijn overige bestuursleden,
We hobben als Rotterdamse P,T,T,-ers in het middelpunt
van do belangstelling gestaan. Veel is er de afgelopen
week over deze zaak in d© pers geschreven. Naar onze
mening is het over het algemeen gezien een groot succes
geweest. Het was niet onze vooropgezette bedoeling de
zaak in de soep te laten lopen, doch de autoriteiten
hebben nu kunnen bomerken, dat ook het overheidspersoneel,
als het maar wil, eon vuist kan maken.
Dit is niet zonder uitwerking geweest.
Do plaatselijke directie van de P.T.T, hoeft op doze
zaak op sportieve wijze gereagoerd, ondanks do groto
moeilijkheden dio het voor hen veroorzaakt hooft.
Het foit, dat vele confessionool georganiseerden en
zelfs ongeorganiseerden mot óns hebben 'medegewerkt, is
ovoneens van grpto botokonis.
Nu do aktio op hot momont dat wo dit schrijven bijna
afgolopon is, hobben wo or grote behoefte aan u dank to
zoggon voor uw medewerking.
Laat ons afsprokon, dat we gesterkt door dozc wook van
solidariteit, ónzo arboid vorder zullen vervullen ori dat
oon sterke A,B,V.A. oen waarborg is voor uw positie.
Als hot nodig is laton wo onze tandon zion on do resultaton zullon niot uitblijven.
Mot bondsgrooton,

Betreft: Korte wilde staking bij de N.V. Pelshaven.

Hierdoor deel ik U mede, dat op vrijdagmiddag, ü5-üna het middagschaftuur een wilde staking ia uitgebroken onder
het personeel van de U.V. Stuwadoorsmaatschappij Pelshaven te
Rotterdam. De oorzaak van het conflict was het uitblijven van
een winstuitkering, waarvan was toegezegd, dat die in februari
zou worden uitbetaald. De nachtploeg, welke te 17.30 uur moest
opkomen, weigerde eveneens aan het werk te gaan. De actie omvat
te toen ongeveer 150 havenarbeiders, kraanmachinisten, technisc
personeel en vorkheftruckrijders.
De Scheepvaartvereniging Zuid en de ïï.B.V.-N.V.V. ondernamen een bemiddelingspoging, maar deze had geen succes, omdat de
directie weigerde de gestaakte uren uit te betalen.
liet schip, waarop werd gewerkt, werd in de ochtenduren van
24-2-1962 verhaald naar de kade van de N.V. C. Swarttouw, waar
personeel van dit bedrijf de werkzaamheden afmaakte.
De A.B.T. reageerde alleen met een manifest, waarin werd
opgeroepen geen besmet werk te verrichten.^'/^^'o'
Op maandagmorgen, 2&-2-1962, werden de werkzaamheden nor»
maal hervat. Ongeregeldheden deden zich niet voor.
EINDE.
AA1I B.V.D.
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Algemene bedrij f e "bond Transport
Mijnsheronlaan 93 .Tel 78341*
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PERSONEEL VAN FELSEAVEN STAAKT
OP LI8BEHTBLL8 . t t

Reeds lange tijd verzochten ds ijjffénar'bRiders van Iislshaven aan hun
directie om tot uitbetaling der niéuwero]><22 jan.overeengokon^n lonen eri het
hierop te weinig 'betaald-'»- o v~r ta gaan*
Van diroctiozijd3 was h.rhaaldo mal -m verzak ird dat do v-rr^koning van
het aoht3Tstallig3 spoedig plaats zou vinden, maar ook "bij d la»tetf) loonbotablook o^ni3uw dat d« diri.xjtio haar "belofte* KIBT was
UIT HEEFT HET yEBSONEEL V^ DE FELSHÏ.VEN KI3T LAIïGER KTOK3iT
Zow^l krsanniociiin.iBliao.jVqrk*ruclcrijdGre on bav::narl>9idors legden, hiertoe godwongcn 4oor do s%ni*e keu ding vao da dirc;ctiü,als *5^n man hot werk neer!
HET Ö*4T HIER OM W2!|ïC2AAMB2IïEN OP HET S. S. LIEEEHTELLS l

In gxoia oenegozlndhoid hob^ion de naohtploegr.n d actio ovirg'.nomon.Ook na overnot dhr Luijton vsn do S.V»Z. kon rilot tot ovwroGnst.oming gc-ikoman worden,
de makkers van de naohtplcng^n sloohts dSn aon h;? t work vdlden gaan, als
h.'-»n de verzokoring werd g«gflvrn,dat aan, d-, dagploogjn d»3j g jstaaktfj uron zouden
wordon uitb*t*»ldl
.
,
.
Dit wilds dhr Lul j t «n NIBT to izngg^n» Ook IC de toagnK gd^. "baloftö van
rt uiterlijk woensdag eal h^t aohtoretellige loon worden uitbetaald** kohdon de
makkers van Folshav-an g.l^n vortrouvmn moor
TH^NS ONTZIET DE DIEECTIE VaN PELSHiVEN ZICH NIET OM TE TRACHTEN
DE LTEBERFELS I» CNUEROUIPERSWERK TE LATEN KJJUBMÜCEN 1 1 1
Deze dirootie ontziot iich ni -t om ta tracht »n van d3 hav
van C.Swarttouw etakingslorek^rs to HE ken l
DE TRADITIE VAN DE HAVENARBEIDERS SPREEKT VAN GROTE SOLIDARITEIT.
DIT BEGRIP IS GEGROEID IN HET WETEN VAN HET " ELKAAR NODIG HEBBEN i »

Wat thans d, jong3na van Polshcvon overkomt, kan morgen hun oolloga's
van Swarttouw overkom ?n voor o on andeib zaak l
STEUNT DAAROM DE MAKKERS VAS DE FELSHAVEN IN HUN GERECHTVAARDIGDE
EIS T3T D^ORBETALUTG VAN DE GESTAAKTE UREN EN HET UITBETALEN VAN
EEN VOORSCHOT f*j? HET RÏÏKDS ZO LANG TEKORT BETAALDE LOON f 1 1
S«hak3l bij dit

conflict vwr Vak-bond in 1 1

GEEN BESMET WEEK DOOR ARBEIDERS VAN CEES SWAHTTOUW 1 1 I
DE ftOLLEOA.'S VAN FELSHAVEN RBEENSH OP U l
H O O G
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Betreft» Korte staking Veltenaar's Haven- en Transportbedrijf.
15 ME11962

Op vrijdagmiddag, 11-5-1962, is ongeveer 50 man (vrijwel
het voltallige personeel) van Veltenaarto Haven- en Sransportbedrijf aan de Vollenhovenstraat 24 te Rotterdam in staking
gegaan wegens het uitblijven van een winstuitkering.
Vrijwel alle Rotterdamse stuwadoors hebben hun personeel
een winstuitkering gegeven van é*é*n week loon of meer en de
S.V.2, heeft in verband hiermede de bij de C.V.A. ingeschreven
arbeiders eveneens een week loon extra gegeven.
Toen vrijdagmiddag bij de loonuitbetaling de arbeiders
van Veltenaar's geen wineteeling in hun loonzakje vonden, legden zij eenparig te 15*15 uur het werk neer. Ka één uur staken
zegde de directie alsnog een winstdeling toe, waarna de werkzaamheden werden hervat.
Van vakbondszijde is geen inmenging geweest. EIHDE.
AAN B.V.D.

-DAT. 16 HEI

