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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

In september houden de lokale coöperaties weer de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. Tijdens deze 
vergaderingen informeren wij u graag over de 
ontwikkelingen van de coöperaties. Natuurlijk geven wij u 
ook een overzicht van de financiële situatie. Maar vooral 
willen we met u in gesprek over de mogelijkheden van ons 
glasvezelnetwerk met betrekking tot de leefbaarheid van 
het buitengebied. 

Uw mening is voor ons van belang. Laat uw stem niet verloren gaan. 
 
De Algemene Ledenvergaderingen zijn gepland: 
GilzeEnRijenGlas dinsdag 6 september 
GroenewoudGlas maandag 13 september 
Baarle-NassauGlas woensdag 22 september 
LangstraatGlas donderdag 30 september 
 
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering van uw eigen 
coöperatie. Natuurlijk hebben we voor een locatie gekozen waar we de geldende 
coronaregels in acht kunnen nemen. 
 

POCOS   het technisch hart en kenniscentrum achter uw IT-leverancier 

 
Wij spreken met Stephan Homan, die met een team van 9 
medewerkers verantwoordelijk is voor Marketing en Sales bij 
POCOS.  
 

POCOS is vanuit een studentenkamer in 1997 ontstaan en is thans een van de grotere  
wholesale providers op de zakelijke Nederlandse It-markt. Men levert toegang tot datanetwerken, is 
actief in vaste en mobiele telefonie en faciliteert clouddiensten. Om dit te kunnen doen is men met 
eigen knooppunten in Amsterdam, Eindhoven en Brussel zelf gekoppeld op alle grote landelijke en 

regionale datanetwerken, en dus ook op het netwerk van Midden-BrabantGlas.       <lees verder> 

 
 
 
 

 
 

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

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2021/08/17/pocos-het-technisch-hart-en-kenniscentrum-achter-uw-it-leverancier/


 

 

MIDDEN-BRABANTGLAS POSITIEF VERNOEMD IN EEN PROCINCIAAL 
ADVIESRAPPORT 

Afgelopen juni is door BRABANTADVIES - een adviesorgaan van de 
provincie – een rapport uitgebracht over de meerwaarde van 
dataplatforms met als subtitel “HOE DATAPLATFORMS 
ONDERNEMEN, SAMENWERKEN, SAMENLEVEN EN BESTUREN IN 

BRABANT VERANDEREN EN WAT DIT BETEKENT VOOR DE PROVINCIE”. 

In dit rapport wordt Midden-BrabantGlas als praktijkvoorbeeld van maatschappelijke innovatie 
vernoemd. Over Midden-BrabantGlas wordt het volgende geschreven: 

<lees verder> 

OOK ZEER GROTE ONDERNEMINGEN ZIJN LID VAN MIDDEN-
BRABANTGLAS 
GVT Transport & Logistics B.V., lid vanaf het eerste uur 
 

GVT Transport & Logistics B.V. is, met een vloot van 325 
trekkers en 500 trailers, een grote speler in de Benelux. GVT 
bezit ook warehouses met een capaciteit van meer dan 
200.000 m2. Er werken zo’n 1000 medewerkers verdeeld 
over verschillende vestigingen. Vanaf het eerste begin is GVT 
een deelnemer van Midden-BrabantGlas. We spreken Joeri 

Stok, manager ICT “Wij hebben geen moment getwijfeld toen Jo van de Pas bij ons kwam om 
in zee te gaan met de coöperatieve glasvezel. Zonder goed netwerk ben je in onze sector 
nergens. We hebben een eigen netwerk om Tilburg heen liggen, waarmee onze 11 
vestigingen in Tilburg, die allemaal een eigen lidmaatschap bij MBG hebben, met elkaar 
verbonden zijn”.   
 
<lees verder> 

AKKEDEER BREIDT SERVICE VOOR ALARMERINGEN UIT 
 

Wij werken sinds 2018 samen met Akkedeer. Voor leden van onze 
coöperaties wordt naast het product “Altijd Thuis” nu ook 
“Leefsamen” aangeboden. Bijzonder van beide producten is dat 
alarmeringen kunnen worden gedeeld met anderen (familie, buren, 
mantelzorgers) en zijn verbonden met de glasvezel. 
 
Wij raden in ieder geval een brandalarm aan 
van Altijd Thuis. Als u bijv. niet thuis bent, 
kunnen de buren na een alarm even kijken 

en 112 bellen, waardoor de brandweer veel sneller ter plaatse kan zijn en 
daarmee veel ellende besparen. In juli 2022 moet op elke etage van alle 
huizen overigens een brandmelder aanwezig zijn. Met de slimme rookmelders 
van Altijd Thuis bent u altijd verzekerd van een werkende rookmelder met 
doormelding en batterijcheck. In uw eigen account is aantoonbaar dat de 
rookmelders aan staan. Dit kan handig zijn voor verzekering (evt. korting). 
 

<lees verder> 

https://www.midden-brabantglas.nl/2021/08/16/midden-brabantglas-positief-vernoemd-in-een-procinciaal-adviesrapport/
https://www.midden-brabantglas.nl/2021/08/12/ook-zeer-grote-ondernemingen-zijn-lid-van-midden-brabantglas/
https://www.midden-brabantglas.nl/2021/08/04/akkedeer-breidt-service-voor-alarmeringen-uit-2/


 

 

FREEDOM INTERNET  
 

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij de komst van Freedom 
Internet op het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas aan. Door 
technische problemen bij het maken van de noodzakelijke interface 

(computergestuurde connectie) is dit helaas vertraagd. Streefdatum is nu eind september 2021. 

 

OVERDRACHT LIDMAATSCHAP BIJ VERKOOP WONING OF BEDRIJF 
 

Wanneer u uw woning of bedrijf verkoopt, is het van 
belang dat u uw lidmaatschap overdraagt aan de nieuwe 
eigenaar. Pas na overdracht van uw lidmaatschap gaan het 
gebruiksrecht en de maandelijkse betalingsverplichting 
over op de nieuwe eigenaar. 
 

Voor de formele overdracht moet u gebruikmaken van de ‘akte van overdracht 
lidmaatschap’ en ‘nieuwe lidmaatschapsovereenkomst voor koper’.  
 
Een stappenplan voor het overdragen van het lidmaatschap vindt u op onze website: 
overdracht lidmaatschap. 
 

 
 
 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/verkoop-van-uw-woning-bedrijfsgebouw/
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