
 

In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: 

1. Aansluitingen op de verschillende POP’s  
2. Aanmelden bij de nieuwe provider en opzeggen huidige provider door de aangesloten leden 
3.  Planning graafwerkzaamheden op de website 
4. Algemene voorwaarden van alle providers staan op de website 
5. Algemene Ledenvergadering en goedkeuren van de jaarcijfers zal in juli plaatsvinden  
6. Hoeveel leden hebben we op dit moment? 

1. Aansluitingen op de verschillende POP’s van GilzeEnRijenGlas 
De leden die hun aansluiting hebben op de POP-Gilze zullen in week 26-27-28 worden aangesloten op de POP. 
De aansluitingen op POP-Riel (incl. Alphen) zullen worden aangesloten in week 29 en 30. Het zal na de gereed- 
melding van de aansluitingen door Spitters echter nog ca. 2 weken duren voordat de provider de diensten kan 
gaan leveren. Het incasseren van de maandelijkse abonnementen zullen als volgt gaan plaatsvinden:  
Adressen aangesloten tussen de 1e en 15e van de maand worden op de 28e geïncasseerd voor de volgende maand. 
Adressen aangesloten tussen de 16e en einde van de maand worden op 12e van de volgende maand geïncasseerd 
voor een halve maand. Op de 28e van diezelfde maand voor het volle bedrag t.b.v. de daaropvolgende maand. 
Voorbeeld: Aansluitingen tussen 26-6 en 15-7 incasseren wij 28-7 voor de maand augustus. Aansluitingen van 16-
7  t/m 31-7 incasseren we op 12-8 voor de halve maand augustus. Op 28-8 incasseren we beide groepen voor de 
maand september. 

  

2. Aanmelden bij de nieuwe provider en opzeggen huidige provider  
Volgens bovenstaand schema kunt u zien wanneer de aansluiting bij u gerealiseerd zal zijn. U hebt dus 
na de gereed melding door Spitters nog maximaal 2 weken de tijd om u nieuwe provider te kiezen en 
uw huidige provider op te zeggen. Houd er wel rekening mee dat er meestal een opzeg termijn van 
een maand geldt. U zult dan 2 weken dubbel betalen, dit geeft u de zekerheid dat u altijd signaal heeft. 
Mocht u het dubbel betalen willen voorkomen raden wij aan uw huidige provider eerder op te zeggen, 
en bovenstaand schema in acht te nemen.  

Mocht u nu nog elders een langlopend contract hebben, dan kunt u tijdelijk uw lidmaatschap bij ons 
omzetten naar een D-lidmaatschap. Indien u nu een B- of C-contract hebt, moet er wel eerst geld 
bijgestort worden. 

3. Planning graafwerkzaamheden  

Vanaf heden is de gedetailleerde fasering te vinden zijn op www.midden-brabantglas.nl.  U kunt dan op adres 
zoeken en zien wanneer we bij uw woning komen om aan te sluiten. 
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4. De algemene voorwaarden van de providers staan op de website? 

U kunt vanaf nu alles vinden over al onze providers onder het kopje providers op www.midden-brabantglas.nl 

 

5. Algemene Ledenvergadering en goedkeuren van de jaarcijfers  

Wij willen u er alvast op attenderen dat in juli onze jaarlijkse ALV weer zal plaatsvinden. De jaarcijfers over 
2016 zullen tijdens deze vergadering goedgekeurd moeten worden. Een definitieve datum en locatie volgen 
tzt. 

 

6. Hoeveel leden hebben we op dit moment? 
Op dit moment telt Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A. 1.087 leden, die samen een bedrag van € 1.732.500 
aan ledenkapitaal inbrengen. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden in ons gebied. De tijd begint 
nu echt te dringen en op sommige plaatsen kost nu lid worden al fors meer. Er zijn echter ook nog straten 
waar inschrijven zonder meer kosten nog mogelijk is. Attendeer daarom uw buurman of buurvrouw die nu 
geen lid is van coöperatie hierop.  

 

advertentie 

 
 
Servicebureau voor administratieve dienstverlening gezocht 
 
De Coöperatie Midden-BrabantGlas u.a. is druk bezig met het aanleggen van het glasvezelnetwerk in Midden-Brabant. 
Binnenkort worden de eerste van circa 3.500 aansluitingen gerealiseerd en kunnen de leden gaan genieten van een 
supersnelle internetverbinding. 
Daarmee is het werk voor de coöperatie niet klaar. Elke maand moeten er facturen worden verstuurd, de 
ledenadministratie moet actueel blijven, en we willen telefonisch bereikbaar blijven zonder een voortdurend beroep op 
onze vrijwilligers te moeten doen die zich al maximaal hebben ingezet om de aanleg van het netwerk mogelijk te 
maken. 
De coöperatie wil dit werk daarom onder regie van het vrijwilligers-bestuur uitbesteden. 
 
Kent u een bedrijf of heeft u zelf een bedrijf dat voor de coöperatie de volgende diensten kan 
verzorgen: 
 

x Ledenadministratie actueel houden 
x Maandelijkse Incasso en opvolging storneringen verzorgen 
x Telefoonservice gedurende kantoortijden voor administratieve zaken 
x Maandelijkse rapportage naar opdrachtgever 

 
Wij gaan er van uit dat belangstellende bedrijven van voldoende omvang zijn om de continuïteit van de 
dienstverlening te kunnen waarborgen. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de voorzitter van Midden-BrabantGlas, Joost Bol, via joostbol@midden-
brabantglas.nl 

http://www.midden-brabantglas.nl/
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