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Nieuwsbrief oktober 2016 
 
 

Financiering is rond! 
 

Goed nieuws! De Rabobank ons heeft laten weten een financiering voor de aanleg 

van ons coöperatief glasvezelnetwerk te willen verstrekken. Met hun gedegen 

toetsing van ons plan hebben zij bevestigd dat wij een goed en levensvatbaar 

plan op tafel hebben gelegd voor zowel het solo, als ook het duo scenario. Uw 

vertrouwen in de coöperatieve aanpak is dus terecht gebleken.  

 

Uiteraard stelt de bank de bij zo’n grote financiering de nodige voorwaarden. 2.500 leden bij 

duo aanleggen en 3.000 leden in het geval dat Mabib niet tegelijk met ons haar netwerk in 

Midden-Brabant zal aanleggen zijn ook bij u bekende getallen. Maar de voorwaarden dat wij 

goed verzekerd moeten zijn en dat er straks een hypotheek op ons netwerk moet worden 

gevestigd zijn zowat open deuren.  De zware toetsing door de bank  heeft wel geleid tot het 

inzicht dat de contracten van voor 15 augustus met onze  A- , B- en D-leden op een detail 

moeten worden aangepast om niet in conflict te komen met de Wet op het financieel toezicht 

(Wft).  Wij zullen de betreffende leden in de komende week hierover benaderen.  

 

De aannemer is geregeld, de bank is nu dus geregeld én wij zijn druk in gesprek om een 

goed aanbod van een aantal providers te kunnen presenteren. Uiteraard binnen de eerder 

aangegeven maandtarieven.  

De volgende stap is het regelen van de vergunningen binnen de 16 gemeenten waar wij ons 

netwerk willen aanleggen.  

 

Twijfelden buren of buurtgenoten aan de haalbaarheid van onze plannen dan is nu het 

moment om mee van de partij te zijn. Ondernemers op het industrieterrein Kreitenmolen in 

Udenhout hebben zich al massaal aangemeld omdat zij de voordelen van ons 

glasvezelnetwerk niet willen missen. 
 
 

Registratie bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is binnen. 
 

Midden-BrabantGlas en de vier moeder-coöperaties zijn thans officieel geregistreerd bij de 

ACM om een elektronisch communicatienetwerk te exploiteren en om over dit netwerk ook 

diensten aan te bieden. Dat eerste gaan wij uiteraard nu met nog meer energie in uitvoering 

brengen. De diensten laten wij vooralsnog over aan de hiervoor veel meer gekwalificeerde 

providers, maar wanneer het netwerk klaar is zullen wij samen met u gaan kijken hoe wij het 

netwerk kunnen inzetten voor de leefbaarheid van het buitengebied. Op een bedrijventerrein 

grenzend aan het buitengebied zijn wij zo al in gesprek om het netwerk in te zetten voor 

cameratoezicht middels een besloten circuit.   
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Procedure bij verkoop woning 
 
Door veel (oudere) mensen is er al naar gevraagd: hoe moet het als wij onze woning 

verkopen? Daarvoor hebben wij de afgelopen maanden samen met jurist en notaris een 

document “Overdracht lidmaatschapsrecht” opgesteld. Zij die daar een exemplaar van willen 

hebben vragen wij ons daarvoor een mailtje te sturen en wij zenden het u toe. 

 

 

Aantal leden op dit moment. 
 
Op dit moment telt Coöperatie Midden-BrabantGlas 2290 leden. Coöperatie 

GroenewoudGlas U.A. heeft hiervan 500 leden gerealiseerd. We zijn dus op de goede weg, 

maar het kan nog beter. Voor een financieel sterke start van het project hebben wij nog 150 

leden nodig. 

Nu de aannemer gekozen is en feitelijk alleen de aantallen leden en de vermogenseis de 

echte hinderpalen voor de realisatie zijn, zetten wij samen met u ook in op het werven van 

nieuwe leden om echt overal aan 75% deelname in de buurten en straten te komen. Is uw 

buurman of buurvrouw nog geen lid?  Vertel hen over hoe ver we al zijn en dat het nu tijd is 

om ook écht mee te doen. Attendeer uw buurman of buurvrouw hierop want in een later 

stadium instappen maakt de kosten van aanleg vele malen hoger. 
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