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Uw naam:

Hellevoetsluis, 6 mei 2019

Geachte heer / mevrouw,
Het is het bestuur van de LDR een genoegen u uit te nodigen voor een
bijeenkomst die plaats zal vinden bij;
Linde Gas, Havenstraat 1, 3115 HC te Schiedam.
Dinsdag 14 mei 2019, aanvang 20:00 uur.
Deze avond zal er een interessante lezing verzorgd worden door
Fred Neessen, voormalig werkzaam bij Lincoln Electric, met als onderwerp

“Lasse – Waat kos det waal neet
Of moeten we ons afvragen

Lasse weit geer waal waat det kos!”
Een mooiere omschrijving van laskosten, laseconomie, economische aspecten in de
lastechniek of zin én onzin over laskostenbeheersing is dan ook niet te geven.
Een lezing over laskosten. Geen laskostenberekening met een computer programma,
maar gewoon met ons verstand. Een ieder kent het gezegde: Economisch mindere
tijden? Verlaag de laskosten! Is ook nu op zijn plaats. Lassen moet niet alleen goede
en betrouwbare lasverbindingen opleveren, maar vooral aan het eind van het
productieproces ook geld opleveren. Zonder een positief resultaat kunnen we niet
overleven. Een ding is zeker, sinds er gelast wordt is er veel over laskosten en de
beheersing daarvan geschreven en gezegd.
Dat lassen een speciaal proces is wist u natuurlijk allang! Maar wist u ook, dat alles
wat u doet, elke dag weer, als u zich bezig houdt met lassen dat u degene bent die de
laskosten in uw bedrijf mede bepaalt. Lees bovengenoemde zin eens enkele malen
en laat het tot u doordringen wat er eigenlijk precies staat.
Vanaf de eerste stap (ontwerp) om tot een eindproduct te komen hebben allen hier
mee te maken, van koffiejuffrouw tot directeur. Anders gesteld: door de bomen het
bos niet zien. Laten we dit op dinsdagavond 14 mei eens op een overzichtelijke wijze
de revue passeren.
Kijk u ook eens op onze website www.lasgroepldr.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Jeroen Bodt
LET OP!!
In de plaats van door het bestuur af te geven verklaring dat de lezing, excursie
etc. is bijgewoond (voor verlenging van diverse certificaten) zal een stempel op
de aan u
gestuurde uitnodiging worden gezet dat door het bestuur zal worden ondertekend
als bewijs van presentie.
Dus de uitnodiging meenemen!!!
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