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Aangelegd op aanwijzing van B
door ACD 4b dd.8.7.52̂ ->
Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd» aug» '70.
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Betreft: Openb.Verg.Vakorg.voor
P. T. T.pers. "One B̂ l »n&".

VERTROUWELIJK.

k-M^-A-^-^

In aansluiting op Ons schrijven No.864a-4-"t 52, d.d.14.^. .
195'2 wordt, met betrekking tot de openbare vergadering van "Ons
Belang", vakorganisatie voor P.T.T.personeel, gehouden op 13, Mei
1952 te 20 uur in het gebouw "De Valk", "\5Lkenburgerstraat 105 te
Amsterdam, het volgende medegedeeld:

Aanwezig waren 24 personen, terwijl bovendien aan de bestuurstafel
4 bestuursleden hadi^plsatsgenomen en het Hoofdbestuurslid G.J.OUT
uit Den Haag aanwezig was. Opmerkelijk groot was het percentage
leden van de E,V,C. of oudleden van die s organisatie.
Na het openingswoord van de onbekend gebleven voorzitter, werd de
vergadering toegesproken door Theodorus Hetndricus van NOORDT, ge-
boren te Haarlemmermeer, 17.9.1904, U bekend, en door het lid van
het Hoofdbestuur*'G. J. OUT, eer dergenoemd.
De kern van^toespraak van OUT kan worden samengevat in de volgende
punten:
Ie. "Ons Belang" moet er zijn om ongeorganiseerden op te vangen;

Zij moet eerst klein werk doen, om later, als duizanden de rij-
en versterkt hebben, groter werfi te doen in samenwerking met
de A. B.V. A.-N.V. V.
Geen leden uit reeds bestaande organisaties trekken;dat komt
later wel.

Als werkterrein werd aangeduid:
De f.75.- vacantietoeslag moet zonder aanziens des persoons aan ie-
dere ambtenaar* betaald worden zonder aftrek.
De tegemoetkoming der f.60,- ziekenfondspremie moet herzien en uit-
gebreid worden.
In de verstrekking der uniformen ttan het bestellend personeel zit-
ten grove onbillijkheden en gevaren. Er worden n.l. wel overhemden
maar geen uniformen verstrekt, waardoor wel slijtage der overhem-
den plaats vindt, maar als men later het nieuwe uniform krijgt,
heeft men geen overhemd meer.
Op het Postkantoor C,3. te Amsterdam, worden ±saoK bestellers door
geoefende vaklieden vervangen, die f.6.- a f.7.- per week minder
verdienen dan een besteller, wat op circa 120 man personael een
loondruk van 120 x f,6,- a r.7.- betekent.

Bij de discussie en uit de vragen die gesteld werden kwam naar vo-
ren dat deijhierboven gerelateerde onderwerpen de belangstelling van
de aanwezigen hadden. Besloten werd een telegram na^r het Hoofdbe-
stuur P.T,T. te zenden, waarin directe uitbetaling van de f.75.- vae
cantiegeld en de f.60.- voor tegemoetkoming van de ziekenfondspre-
mie werd gevraagd en eventueel ook het vraagstuk uniform-overhemd
zou worden aangeroerd.
Bijzonderheden deden zich niet voor. ;
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No. 864a-4/52

Betreft: PTT-ONS BELANG.

VERTROUWELIJK.

Bijlagen: div.

1952

Hierbij wordt U om te behouden toegezonden een drietal b̂ -'
scheiden, uitgegeven door ONS BELANG - Vakorganisatie voor
PTT-personeel. Het te dezer stede genoemde adres Blasius-
straat 41-1, wordt, blijkens verkregen inlichtingen uit het
'Bevolkingsregister, bewoond door Theodorus Hendricus van
NOORDT, geboren te Haarlemmermeer,- 17 September 1904, bestel-
Jer PTT, Nederlander, gehuwd,, omtrent wien dezerzijds in po-
rrtiek opzicht niets bekend is.

Zo mogelijk zullen enige gegevens uit de aangekondigde ver-
gadering U bereiken.
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