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Terugblik op vier Algemene Ledenvergaderingen 
 

In augustus en september hebben de coöperaties 
Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, 
GroenewoudGlas en LangstraatGlas hun jaarlijkse 
Algemene Ledenvergaderingen gehouden. 
Naast de formele agendapunten, zoals 
jaarrekening en bestuursverkiezing werden ook de 
samengevoegde cijfers van Midden-BrabantGlas 
over 2018 gepresenteerd. Tevens stemden alle 
aanwezige leden in met een additionele 
financiering om de aanleg van het netwerk af te 

ronden. Ook werd er gestemd over de toekomstige onderlinge eigendomsverhoudingen.   
 
< lees meer > 
 

Wisselingen in het bestuur van LangstraatGlas 
 
Op 26 september jl. hield Cooperatie LangstraatGlas U.A. 
haar Algemene Ledenvergadering. Het verslag van deze 
vergadering is als bijlage bijgevoegd. 
 
Tijdens deze vergadering is Theo Krabben teruggetreden 
als voorzitter en bestuurslid van LangstraatGlas. Vanaf 
het begin is hij betrokken geweest bij de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied van Midden-Brabant. 
Vooral aan het werven van leden besteedde Theo veel 
aandacht. Met als resultaat dat LangstraatGlas inmiddels meer dan 800 leden heeft. Een 
aantal dat ruim boven de verwachtingen ligt. Het bestuur van LangstraatGlas is Theo dan 
ook bijzonder dankbaar voor zijn inzet en bijdrage. De taak van voorzitter van LangstraatGlas 
is overgenomen door Eugène Kuis.  
 

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2019/11/05/terugblik-op-vier-algemene-ledenvergaderingen/


In dezelfde Algemene Ledenvergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, te weten 
Marjo Toemen en Mari de Kort.  

 
 
Marjo Toemen woont in Vlijmen en is vanaf de start van het project 
een warme pleitbezorger geweest voor LangstraatGlas. Als apotheker 
gaat haar belangstelling uit naar toepassingen die via de glasvezel 
mogelijk worden op het gebied van zorg op afstand. 
 
 

Mari de Kort woont in Elshout. Als voormalige ondernemer in de 
installatietechniek heeft hij belangstelling voor de technische mogelijkheden 
van het glasvezelnetwerk. Hij wil zich gaan inzetten voor het project ‘Het nut 
van uw net’ (zie elders in deze nieuwsbrief). 
 
Marjo en Mari gefeliciteerd met jullie benoeming. 
 

Op weg naar Digitale Innovatie - Samen met Avans Hogeschool 
 
Midden-BrabantGlas en de vier regionale moeder-coöperaties hebben als doelstelling 
enerzijds het leveren van een hoogwaardige dataverbinding. Daarnaast hebben zij zich ook 
tot doel gesteld om steeds te kijken in hoeverre het eigen glasvezelnetwerk kan worden 
gebruikt voor innovatieve digitale toepassingen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid 
van het buitengebied. 
Nu en in de toekomst veilig thuis wonen is een 
thema waarbij digitalisering, en dus een mogelijk 
gebruik van glasvezel, een rol kan spelen. Om deze 
mogelijkheden te verkennen is een samenwerking 
aangegaan met de Avans Hogeschool.  
 
< lees meer > 
 

Het Nut van uw Net 
Digitale Brandmelders als basisvoorziening in huis 
 

In mei van dit jaar is in 
samenwerking met Altijd Thuis 
gestart met het ter beschikking 
stellen van digitale brandmelders 
aan de leden van de regionale 
coöperatie GilzeEnRijenGlas. Ook 
de leden van de andere drie 
coöperaties ontvangen deze 

rookmelders. Wanneer dit gaat gebeuren bij de coöperaties Baarle-NassauGlas, 
Groenewoudglas en LangstraatGlas?  
< lees  meer > 

https://www.midden-brabantglas.nl/2019/11/14/op-weg-naar-digitale-innovatie/
https://www.midden-brabantglas.nl/2019/11/10/het-nut-van-uw-net/


Midden-BrabantGlas legt organisatie en procedures vast in digitaal 
handboek 
 
ISO-certificering is niet het doel van een goede 
documentatie en procedurebeschrijvingen. Maar als door 
vrijwilligers bestuurde organisatie, streven we ernaar om 
alles zo goed als mogelijk onder controle te hebben. Om 
dit voor elkaar te krijgen beschrijven we de volledige 
organisatieopzet in een Handboek. Ook worden de 
procedures die binnen Midden-BrabantGlas en de lokale 
coöperaties worden gevolgd zo goed als mogelijk 
gedocumenteerd en in het handboek opgenomen.  
 
<Lees meer> 
 

Wat vervelend nou, het internet doet het niet. 
Wat te doen bij een storing? 

 

Op enkele nachtelijke uren na in verband gepland 
onderhoud aan de verbindingen met het landelijke  
internetknooppunt Amsterdam, kan Midden-
BrabantGlas met trots terugkijken naar een 100% 
beschikbaarheid van het netwerk over het 
afgelopen jaar.  
 
Hoe kan het dan dat u toch een storing had?  En wat 

moet u doen als er zich een storing voordoet? 
 
< lees meer > 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/2019/11/01/midden-brabantglas-legt-organisatie-en-procedures-vast-in-digitaal-handboek/
https://www.midden-brabantglas.nl/2019/11/14/wat-vervelend-nou-het-internet-doet-het-niet/
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