Nieuwsbrief Mei 2018
1 Privacyverklaring
Conform de voorschriften van de Algemene Verordening Privacygegevens hebben ook de vijf coöperaties een
analyse gemaakt van de privacy bestanden die de coöperaties onder hun beheer hebben om uw eigen
glasvezelnetwerk aan te leggen en te exploiteren. Dit is vastgelegd in de privacyverklaring die op de website van
Midden-BrabantGlas te lezen is.
2 Bedrijfsblind.
Met een klein ploegje bestuursleden proberen wij de website van Midden-BrabantGlas actueel en leesbaar te
houden. Maar in alle drukte staat dit niet echt op de eerste plaats, terwijl voor veel (ook nog toekomstige) leden
de website een startpunt is om informatie over Midden-BrabantGlas en allerlei vragen op te zoeken.
Wij zoeken nu een aantal enthousiaste leden die ons willen helpen om de toegankelijkheid en leesbaarheid van
de website naar een hoger plan te tillen, want wij zijn om eerlijk te zijn een beetje bedrijfsblind geworden. Een
frisse, onbevangen blik kan dan wonderen doen.
Wilt u ons een handje helpen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@midden-BrabantGlas.nl . Bij voorbaat
onze dank.

3 Zoek de verschillen
Voor de liefhebber hebben we hier twee google map plaatjes met boven een eerste versie van het geplande
netwerk en eronder de recente versie. Wat valt erop?
Hadden we eerst circa 650 km netwerk voorzien, inmiddels is het door de vele aanmeldingen uitgegroeid tot circa
751 km. Begonnen we met een planning van 9 verdeelstations eindigen wij nu met 13. Galder, Molenschot en
Esch zijn eraan toe gevoegd om deze kleinere kernen ook naar de toekomst toe extra mogelijkheden te bieden en
het verdeelstation Goirle biedt bedrijven en mogelijk ook nog de winkels in het centrum extra mogelijkheden. In
rood zijn er nu 3 onderling dubbel gekoppelde ringverbindingen die de bedrijfszekerheid van het netwerk een
extra impuls geven. De verbinding naar de universiteit Tilburg is niet door gegaan en vanuit de verdeelstations
Gilze en Vossenberg gaan nu twee geografisch gescheiden verbindingen via Relined en Eurofiber naar twee
inkoppel punten van onze belichter op het provinciale internetknooppunt in Eindhoven. De strategische koppeling
met het verdeelstation Moergestel van onze zustercoöperatie Kempenglas blijft uiteraard, waardoor de beide
netwerken als partners voor externe partijen extra aantrekkelijk zijn om diensten te leveren. Wat u niet ziet zijn
de inmiddels al meer dan 1.500 gerealiseerde en de nog zeker 3.000 dit jaar uit te voeren aansluitingen, waarmee
wij de oorspronkelijk geplande en noodzakelijke 3.000 actieve ledenaansluitingen ruimschoots zijn gepasseerd en
de groei is er nog niet uit. Naast de kleinschalige bedrijventerreinen aan de dorpsranden zijn ook grotere
terreinen aangesloten en/of staan op de nominatie om zich bij ons aan te sluiten. Zij dragen hiermee bij aan het
delen van de algemene kosten, waarbij zij net als de inwoners van het buitengebied 45% of meer eigen vermogen
in de coöperaties inbrengen.
Dat wij dit kunnen realiseren is te danken de gestage aanhoudende aanwas van leden en de constructieve
samenwerking met onze aannemer en onze belichter maar vooral ook de tomeloze inzet van onze vele
vrijwilligers. Uiteraard vergt dit ook extra financiële investeringen, maar proportioneel is slechts een beperkte
externe extra financiering nodig en resulteert deze groei in een toekomstige nog rendabelere bedrijfsvoering.

4 E-mail wijziging
Heeft u een ander e-mail adres laat het ons weten zodat we dat ook in onze data base kunnen veranderen zodat u
alle nodige informatie van ons ontvangt.
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