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 Nieuwsbrief augustus 2016 

 
 
 
 
 

 

Go voor Midden-BrabantGlas, aanleg glasvezel gaat door! 

In totaal hebben, tijdens de algemene ledenvergaderingen bij de vier coöperaties, GroenewoudGlas, 

LangstraatGlas, Baarle-Nassau Glas en GilzeEnRijenGlas, ruim 900 leden hun stem uitgebracht voor 

de aanleg van een glasvezelnetwerk in Midden-Brabant.  

De aanwezige leden stemden op alle vier de vergaderingen nagenoeg unaniem in met de genoemde 

besluiten. Dit betekent dat we nu verder kunnen om het glasvezelnetwerk in Midden-Brabant 

daadwerkelijk te realiseren.  

Voordat de eerste schop echt de grond in kan is het wel noodzakelijk dat we in Midden-Brabant (dus 

bij de vier coöperaties samen) 3.000 leden hebben. Op dit moment staat de teller op ruim 2.100 leden, 

dus we moeten nog even door! Samen aan de slag om de ontbrekende leden te werven, want het is in 

ons aller belang dat we het vereiste aantal leden halen. 

 

Stemming algemene ledenvergadering GroenewoudGlas  

  4 juli 2016 

 

Het graaftracé van GroenewoudGlas 

Er is overeenstemming bereikt met een aannemer voor de aanleg van het glasvezelnet. Voor onze 

coöperatie is het volgende tracé opgenomen in het graafplan dat is voorgelegd aan de aannemer.  
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     Graaftracé GroenewoudGlas 

 

Nog 225 leden gezocht! 

Alle vier de coöperaties samen (Midden-BrabantGlas) hebben nu in totaal 2.100 leden met een 

ledenkapitaal van bijna € 3,5 miljoen. We zijn dus op de goede weg.  Als GroenewoudGlas moeten we 

nog zo’n 225 leden meer hebben om tot aanleg over te kunnen gaan. Dit gaat zeker lukken. Als bestuur 

hebben we hiervoor een aantal acties in gang gezet. Zo hebben we onder andere de folder vernieuwd, 

er worden nog enkele informatieavonden georganiseerd en er komen artikelen in plaatselijke blaadjes. 

Maar we kunnen niet zonder uw hulp. 
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Help mee het beoogde doel te bereiken 

U kunt op meerdere manieren bijdragen aan ons gezamenlijke doel. Enerzijds is er het doel om in ieder 

geval 225 leden bij te halen en anderzijds moet het totale ledenkapitaal (het eigen vermogen) groot 

genoeg zijn om bij de bank een lening te krijgen waarmee we daadwerkelijk kunnen starten met de 

aanleg. Met andere woorden: 

 meer leden erbij  

Vraag uw buurman/buurvrouw en uw vrienden en kennissen in het buitengebied nog eens of ze al van 

glasvezel gehoord hebben. Vertel hen over hoe ver we al zijn en dat het tijd is om nu ook écht mee te 

gaan doen. Hoe meer aanmeldingen hoe sneller het glasvezelnetwerk gerealiseerd kan worden. 

 óf meer kapitaal inleg 

Heeft u zich als C-lid aangemeld? Misschien is het mogelijk om toch nog eens het A- of B-lidmaatschap 

te overwegen. U brengt nu wat meer in maar op de langere termijn bent u goedkoper uit. Stuur ons een 

e-mail en wij nemen contact met u op om dit samen te regelen. 

 

Folder  

Als bijlage vindt u de nieuwste versie van onze folder. U kunt hem doorsturen naar al uw contacten.  

Als u een aantal papieren folders wilt hebben om af te geven in uw straat of bij vrienden en kennissen 

is dit ook mogelijk. Stuur een mailtje naar GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl en wij brengen ze 

naar u toe. 

 

Samen maken we ons sterk voor een goedkoop én supersnel internet in uw straat 

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op www.Midden-BrabantGlas.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Coöperatie GroenewoudGlas u.a. 

E: GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl 

Johan Martens (voorzitter)  T: 013-5111368 

Jan Verstijnen (secretaris/penningmeester)  M: 06 51422976 

Frans Denissen (bestuurslid) 

Josèt Vermeer (bestuurslid)  
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