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DE ACTIVITEITEN VAN PEGASUS IN 1959.

Onlangs vond bij de communistische boekhandel en uitgeverij Pe-

gasus te Amsterdam de jaarlijkse vergadering van het personeel plaats.

In deze bijeenkomst gaf directeur Jan van SEGGELEN een overzicht van

de stand van zaken.

Aan dit verslag is het volgende ontleend:

Bedrijfsresultaten.

Deze waren in het jaar 1959 in het algemeen zeer bevredigend.

Niettemin diende naar verdere verbetering te worden gestreefd. De pro-

ductie van de afdeling uitgeverij is vergeleken met 1958 met 50% ge-

stegen. Een nieuw afzetgebied is gevonden in Vlaanderen. Dit wordt met

redelijk succes bewerkt door boekhandel Marnix te Gent, die door geest-

verwanten wordt geleid. De verkoop van Russische lectuur is vooruit-

gegaan, vooral door levering van wetenschappelijke lectuur aan het

Mathematisch Centrum en aan de T.H. te Delft. De verkoop van Duitse

boeken afkomstig uit Oostduitsland is zeer sterk toegenomen.

Werving.

Het systematisch uitbreiden van de klantenkring is een van de

belangrijkste opdrachten van het ogenblik. Door middel van antwoord-

kaarten hebben "honderden" medici, technici en anderen aan Pegasus

laten weten gaarne boekennieuws over hun vak, specialiteit of hun

liefhebberij te ontvangen. In verband met deze meer gerichte werving

gaat Pegasus voor de verschillende gebieden speciale catalogi uitge-

ven. De bedoeling is de werfcampagne voor het verkrijgen van nieuwe

relaties intensief te voeren. De voorlopig bereikte resultaten stem-

den reeds tot tevredenheid.

Export-afdeling.

Zonder de inkomsten uit de afdeling export zou Pegasus niet

kunnen draaien.

(Tot deze afdeling dient ook gerekend te worden de speciaal voor
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deze activiteit opgerichte handelsonderneming "De Tjalk". Een

integrerend onderdeel van de buitenlandse handel van Pegasus is

de leverantie van Amerikaanse en andere vaktijdschriften aan

China en de Sowjet-Unie).

De moeilijkheden waarmede de afdeling export in de loop van 1959

te kampen had en die veroorzaakt werden door allerlei instanties w. o.

de BVD, zijn intussen grotendeels overwonnen.

Partijcomité.

Het "partijcomité" dat op de vorige jaarvergadering was opge-

richt, had na een schoorvoetend begin, zijn nut bewezen. Dit comité -

onder voorzitterschap van de directeur van Pegasus - heeft tot taak

niet alleen de partijbelangen doch ook de particuliere belangen van

het personeel te behartigen. Zo wordt er b.v. op gelet of de partij-

scholing wel wordt bezocht en wie er geregeld te laat komen op het

werk. Daarnaast wordt af en toe een culturele avond georganiseerd. In

den regel vergadert het partijcomité eenmaal per week.
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