
 

In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: 

1. Go voor Midden-BrabantGlas, aanleg glasvezel gaat door 

2. Maak kennis met het bestuur van Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A. 

3. Hoe duur wordt het commerciële netwerk? 

4. Hoeveel leden hebben we op dit moment? 

5. Hoe kunt u bijdragen aan het bereiken van het gevraagde aantal leden en ledenkapitaal? 

6. GilzeEnRijenGlas nu ook op facebook 

 

1. Go voor Midden-BrabantGlas, aanleg glasvezel gaat door ! 

In de eerste week van juli zijn de algemene ledenvergaderingen gehouden bij de vier coöperaties, GroenewoudGlas, 

GilzeEnRijenGlas, Baarle-Nassau Glas en LangstraatGlas. In totaal hebben ruim 900 leden hun stem uitgebracht 

voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Midden-Brabant.  

Een kort verslag van de vergadering bij GilzeEnRijenGlas: 

In zijn openingswoord verontschuldigt Peter Wouters zich voor de lange wachtrij bij het inschrijven. Een dergelijk 

grote opkomst was door de organisatie niet voorzien. Na enkele huishoudelijke mededelingen en benoeming van 3 

leden die de notulen voorlopig gaan vaststellen en 4 leden die als stemopnemers zullen fungeren, wordt een 

toelichting op de stand van zaken gegeven door Frans Martens [Ledenaantallen en ingelegd vermogen], Patrick de 

Regter [Graaftracé en selectie aannemer) en Antonet Krol [Providers]. Daarna volgt de verantwoording van de 

startgelden en een toelichting op de investerings- en financieringsplannen door Frans Martens. 

Peter Wouters licht het standpunt van de bank toe en benadrukt dat een stevige toetsing door de bank ook extra 

zekerheid biedt voor de leden. Vervolgens worden de besluiten toegelicht (zie kader) en volgt een pauze voor een 

kopje koffie en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen.  
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Bij alle vier de vergaderingen werd onderstaande besluitvorming voorgelegd aan de aanwezige leden: 

1. De ALV besluit tot het aangaan door de coöperatie van een aanvullende financiering bij een Nederlandse 

bankinstelling voor de aanleg van het netwerk. 

2. De ALV besluit dat door het bestuur het door de leden op bankrekening NL4RABO0304427950 ingebrachte 

ledenkapitaal mag worden aangewend voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. (Dit binnen de hoofdkaders van de 

afgesproken bedragen betreffende het ledenkapitaal, de te betalen maandbedragen, een bankfinanciering met een 

looptijd van maximaal 20 jaar en de mogelijkheid binnen deze periode ook restituties op extra ingebracht 

ledenvermogen te realiseren.) 

3. De ALV besluit tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Midden-Brabant. 

4. De ALV machtigt het bestuur om na de aanleg de toedeling van het netwerk als onroerend goed aan de individuele 

coöperaties toe te wijzen en de toedeling van de collectieve financiering te regelen en alle hiermee verband houdende 

besluiten te nemen. 

 



Na de beantwoording van de vragen wordt er gestemd over 

de voorstellen. De aanwezige leden van GilzeEnRijenGlas 

steken allen hun blauwe stemkaart in de lucht (zie foto) en 

geven daarmee te kennen dat ze unaniem vóór zijn. Na een 

daverend applaus worden de stemkaarten opgehaald en 

geteld. Er blijken 304 stemmen uitgebracht te zijn, allen vóór. 

Ook bij de andere drie coöperaties is er bijna unaniem 

ingestemd met de besluiten. Dit betekent dat we nu samen 

verder kunnen om het glasvezelnetwerk in Midden-Brabant 

daadwerkelijk te realiseren. We zitten nu op 2100 leden, maar dit aantal moet nog groeien voordat de eerste schop 

echt de grond in kan. Op dit moment staat de teller  voor GilzeEnRijenGlas rond de 800 leden en hebben we nog 

zo’n 200 leden te gaan.   

Maar dat neemt niet weg dat we in de eerste week van juli een mooie mijlpaal hebben bereikt door de instemming van 

de leden. Samen gaan we nu aan de slag om de ontbrekende leden te werven, want het is in ieders belang dat we het 

vereiste aantal leden halen. 

 

2. Maak kennis met de voorzitter van de Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A. 

Peter Wouters 

Ik ben Peter Wouters, 62 jaar geleden geboren in Hulten . Ik ben getrouwd en samen hebben 

we 2 kinderen die reeds uitwonend zijn. Ik woon al mijn hele leven op het platteland. Eerst in 

Hulten en nu in Tilburg Zuidwest. 

Na mijn H.A.S. opleiding in Den Bosch ben ik enkele jaren werkzaam geweest in de wereld van 

de varkensfokkerij als inspecteur. Omdat ik graag zelfstandig ondernemer wilde worden , zijn 

mijn vrouw en ik  een eigen bedrijf begonnen. 

Door in de agrarische wereld te ondernemen kom je al snel het fenomeen “Coöperatie” tegen, 

wat daar vaak toegepast wordt. Dit om een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen. Zowel aan 

de inkoop- als aan de verkoopkant. 

Door het wonen in het buitengebied ervaar je elke dag dat ons internet flink achter loopt met de stedeling/dorpeling. 

En daarnaast zijn de tarieven voor ons internet, TV, en telefoon vaak hoger dan bij de bebouwde kom bewoners. Dit 

frustreerde mij al een poos. 

Toen ik van het initiatief van Midden-BrabantGlas hoorde,  ben ik daar meteen op ingegaan en mij als vrijwilliger in 

gaan zetten voor dit initiatief. Daarna heb ik zitting genomen in het oprichtingsbestuur van GilzeEnRijenGlas. 

In een volgende nieuwsbrief zal een ander bestuurslid zich aan u voorstellen. 

3. Hoe duur wordt het commerciële netwerk? 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid dat er toch tegelijk met ons 

eigen coöperatief glasvezelnetwerk een commercieel glasvezelnetwerk in de grond wordt gelegd. Van verschillende 

kanten kregen wij vragen wat nu de tarieven van dat commerciële netwerk zullen zijn.  



Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want ondanks eerdere toezeggingen heeft men inmiddels al twee keer de 

datum verschoven om de toekomstige tarieven te publiceren. Blijkbaar toch lastig om die openheid te bieden. Wat wij 

wel weten is dat men om op het commerciële glasvezelnetwerk aangesloten te worden de keuze heeft tussen ineens 

eenmalig € 1.815,00 betalen of eenmalig € 250,00 en vervolgens maandelijks € 15,00 extra boven op het 

maandabonnement van een provider die internet, tv en telefoonaansluiting levert.  

Van belang is om dezelfde pakketten met elkaar te vergelijken. Vergelijk dus appels met appels en peren met peren. 

Wij gaan voor  minimaal 100 Mbit up en download binnen de door ons al van begin af aangegeven tarieven. Mocht 

iemand via een commerciële partij zo’n pakket met 100 Mbit up en download kiezen dan betaalt hij al snel €50,- tot 

€55,-. Bij een inleg van €250,-  komt hier dan bij het tweede netwerk nog eens €15,- bovenop en betaal je dus tussen 

den €65,- en €70,-, Dat is dan in ieder geval zeker niet goedkoper dan ons tarief voor een C lid, dat als er twee 

netwerken tegelijk worden aangelegd ook niet meer dan € 65,00 zal bedragen. Want uiteraard wordt het 

kostenvoordeel van het gelijktijdig aanleggen direct aan al onze leden doorgegeven in de vorm van een lager 

maandbedrag.  

Bovendien zullen onze maandtarieven op termijn dalen wanneer de bankfinanciering is 

afgelost en het extra ingebrachte ledenkapitaal is teruggestort.  Dan zal er maandelijks 

nog eens ongeveer € 20,00 van het maandbedrag af gaan. En dan hebben wij het nog 

niet over de mogelijkheid ons eigen netwerk voor toekomstige toepassingen tegen 

kostprijs te kunnen gebruiken. Maar wij hoeven u niet uit te leggen dat uw keuze voor 

het eigen coöperatieve netwerk de juiste keuze is. Samen gaan wij voor een blijvende 

verbetering van de leefbaarheid in ons buitengebied.  

 

4. Hoeveel leden hebben we op dit moment? 

Op dit moment telt Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A. 795 leden, die samen een bedrag van € 1.322.500,00 aan 

ledenkapitaal inbrengen, gemiddeld is dit €1.663,52. Alle vier de coöperaties samen (Midden-BrabantGlas) hebben in 

totaal bijna 2.100 leden met een ledenkapitaal van bijna € 3,5 miljoen. We zijn dus op de goede weg. Als 

GilzeEnRijenGlas moeten we nog zo’n 200 leden meer hebben om tot aanleg over te kunnen gaan. Dus vraag uw 

buurman of buurvrouw of zij ook meedoen. Samen komen we zeker tot het gewenste aantal leden. 

 

5. Hoe kunt u bijdragen aan het bereiken van het gevraagde aantal leden en 
ledenkapitaal? 

Zoals u hebt kunnen lezen hebben de algemene ledenvergaderingen van de coöperaties het licht voor de aanleg van 

ons glasvezelnetwerk voorwaardelijk op groen gezet. De voorwaarden zijn dat wij enerzijds aan ons streefgetal van 

3.000 leden komen en anderzijds ook gaan voldoen aan de voorwaarden van de bank, die onder andere een eigen 

vermogen van 45% eist. 

Beide voorwaarden zijn nog niet bereikt. We hebben niet alleen meer leden nodig maar tevens meer A en B leden. De 

A en B leden krijgen als compensatie van hun extra inbreng een korting van respectievelijk € 10,00 of € 5,00 op het 

maandbedrag. Op een spaarrekening moet je dan al een rente van 6% krijgen om eenzelfde rendement te behalen. 

Mocht u ook willen genieten van de maandelijkse extra korting dan is nu het moment aangebroken om uw C 

lidmaatschap om te zetten in een A of B lidmaatschap. Dit kan door ons een e-mail te sturen en wij nemen contact 

met u op om dit samen te regelen. 



Peter Wouters (voorzitter) 

Ben van Broekhoven (bestuurslid) 

Frans Martens (secretaris/penningmeester) 

Antonet Krol (vice voorzitter) 

Corne van den Boogaart (bestuurslid) 

Patrick de Regter (bestuurslid) 

 

email: GilzeEnRijenGlas@midden-brabantglas.nl 

 

 

  

 

Nu de aannemer gekozen is en feitelijk alleen de aantallen leden en de 

vermogenseis de echte hinderpalen voor de realisatie zijn, zetten wij 

samen met u ook in op het werven van nieuwe leden om echt overal aan 

75% deelname in de buurten en straten te komen. Is uw buurman of 

buurvrouw nog geen lid?  Vertel hen over hoe ver we al zijn en dat het nu 

tijd is om ook mee te doen. De stap van bijna 2.100 leden naar 3.000 lijkt 

groot, maar wanneer 2.100 leden zich hier sterk voor maken is die klus 

ook zo voor elkaar.  

 

 

6. GilzeEnRijenGlas nu ook op facebook. 

Steeds mee zaken vinden digitaal plaats, daarom vinden wij het belangrijk dat ons project ook 

digitaal goed gevolgd kan worden. We hebben onlangs de facebookpagina 

www.facebook.com/GilzeEnRijenGlas geopend. Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe 

berichten met de laatste stand van zaken en allerlei wetenswaardigheden over ons project. Like de 

pagina en deel deze met vrienden, kennissen en vooral buren, die nog geen lid zijn. Ook op deze 

wijze kunt u bijdragen aan de uitbreiding van ons ledenbestand. 
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