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TERUGBLIK OP VIER ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
 

In september hebben de coöperaties Baarle-NassauGlas, 
GilzeEnRijenGlas, Groenewoudglas en LangstraatGlas hun 
jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen gehouden. 
Tijdens deze vergaderingen legden de besturen van de 
coöperaties verantwoording af over de jaarrekening 2020 en 
de begroting 2021 en vonden bestuursverkiezingen plaats.  

 
<lees verder> 
 

VOOR DRUKKERIJ DE JONG IS DE GLASVEZEL VAN MIDDEN-
BRABANTGLAS ESSENTIEEL  
 
IT wordt een steeds groter onderdeel van het totale proces 
 

Koninklijke drukkerij Em. de Jong is al sinds 1906 gevestigd in 
Baarle-Nassau. Inmiddels is het de vierde generatie die aan 
het roer staat van dit familiebedrijf. Met dit bedrijf bestaan al 
sinds het prille begin van onze coöperatie nauwe banden, 
waarbij de heer De Jong de aanleg van ons glasvezelnetwerk 
ook persoonlijk heeft bevorderd. We spreken met de heer 
Sjoerd Hazenberg. Hij is business proces manager en werkt 21 
jaar bij dit bedrijf. Sjoerd legt uit dat het bedrijf uit vijf 

drukkerijen bestaat, die zijn gevestigd in Nederland, België en Duitsland. Totaal werken er 
1200 medewerkers. De groep is op drie gebieden actief. Huis-aan-huis drukwerk zoals 
reclamefolders is de grootste activiteit; daarin zijn ze zelfs een grote speler op Europees 
niveau. Ook komt veel van het drukwerk van hun hand, dat in supermarkten en andere 
winkels voor communicatie wordt gebruikt. In Gennep worden voorts de ons bekende 
weekbladen gedrukt en andere kranten.  
<lees verder> 

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 
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LEEFBAARHEID IN HET BUITENGEBIED EN MIDDEN-BRABANTGLAS  

Zoals jullie weten heeft Midden-BrabantGlas (MBG), naast 
het verkrijgen en behouden van een open, toegankelijk 
netwerk, ook als statutaire doelstelling het ondersteunen 
van relevante maatschappelijke projecten van lokale 
gemeenschappen. Voor deze laatste doelstelling is een 
aparte werkgroep opgericht, te weten de Werkgroep 

Leefbaarheid. De werkgroep bestaat uit 9 betrokken leden en wordt daar waar mogelijk 
ondersteund door de Klankbordgroep Leefbaarheid, die bestaat uit een kleine 20 
geïnteresseerde leden. 
<lees verder> 
 

INTRODUCTIE FREEDOM INTERNET VERTRAAGD 
 

Al eerder hebben wij u laten weten dat Freedom Internet 
haar diensten op ons netwerk gaat aanbieden. Het bleek 
lastiger dan gedacht om het abonnements-systeem van 
Freedom Internet aan te passen aan de eis van Midden-
Brabantglas. Deze eis is dat Freedeom Internet 
abonnementen administreert zonder de kosten van het 
gebruik van het glasvezelnetwerk. Deze worden zoals bekend 

reeds maandelijks door Midden-BrabantGlas zelf bij de leden geïncasseerd. 
 
Freedom Internet heeft ons laten weten dat zij een apart projectje opstarten om dit in het 
eerste kwartaal van 2022 wel mogelijk te maken.   
 
 

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/2021/11/12/leefbaarheid-in-het-buitengebied-en-midden-brabantglas/
https://www.midden-brabantglas.nl/verkoop-van-uw-woning-bedrijfsgebouw/
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