
Verslag van de eerste Algemene Leden Vergadering van Coöperatie BladelGlas 

Op 2 sept. 2015 om 20.00 uur in Den Tref te Hapert. 

Aanwezig: voltallig bestuur, ongeveer 180 belangstellenden, een delegatie van 
bestuursleden van de overige KempenGlascoöperaties. 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom. Hij geeft aan blij te zijn met de massale belangstelling van de 
aanwezigen. De voorzitter gaat uitgebreid in op de doelstelling van de 
coöperatie. Bij de start van de coalitie van het gemeentebestuur van Bladel zou 
de  gemeente Bladel voor 100% breedband  dekking garanderen in het 
buitengebied. Er is uitvoerig hier over overlegd met o.a. de diverse dorpsraden, 
afvaardigingen van ZLTO en andere belanghebbenden wat tot geen enkel 
resultaat geleid heeft. Uiteindelijk heeft de gemeente het contact met 
Reggaefiber verbroken. Daarna hebben Toos Mijs en Arno Baijens het initiatief 
genomen om te komen tot de oprichting van een coöperatie voor aanleg van 
glasvezel in het buitengebied, want het is duidelijk dat we in het buitengebied 
glasvezel willen (moeten) hebben ter instandhouding en bevordering van de 
leefbaarheid van ons platteland. Er is voor de financiering een beroep gedaan 
op de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), het uitvoerend orgaan 
voor beheer van de provinciale Essent gelden, die besteed kunnen worden voor 
aanleg van breedband internet in de zgn. witte gebieden waar commerciële 
bedrijven niet geïnteresseerd zijn wegens onrendabel. Voorwaarde van de 
BOM is wel dat er een open netwerk moet worden aangelegd waar iedere 
belangstellende betaalbaar moet kunnen aansluiten. Wij al KempenGlas 
hebben in het verleden onze businesscase bij de BOM ingediend en die is op 26 
aug. J.l. goedgekeurd wat betekent dat er een GO! is voor ons initiatief. 

De voorzitter stelt de bestuursleden voor aan de vergadering en bedankt ook 
de straatcoaches voor hun inzet tot nu toe en in de toekomst. Ook verwelkomt 
hij de collega bestuursleden van de 3 overige coöperaties en van KempenGlas 
evenals de projectleider Jo v.d. Pas. 

Aan de hand van een powerpoint presentatie geeft de voorzitter  een duidelijke 
verdere uitleg over het hele project. BladelGlas heeft nu 370 leden maar het 
doel is uit te groeien naar 425 leden wat zeker haalbaar is. Er liggen nog wel 
uitdagingen in straten waar nu nog gaten zijn tussen de aangemelde adressen. 



Uitgangspunt voor KempenGlas is 1900 leden met een uitgroei binnen 5 jaar 
naar 2400 leden, dit is gewenst voor een gezonde en solide exploitatie. Het 
eigen vermogen van KempenGlas is nu 2,7 miljoen euro. De verwacht 
inkomsten zullen € 440.000,- per jaar bedragen. Samen met de geldlening van 
de BOM ad 3,3 milj. en de Rabobanklening ad 1,5 milj. komen we aan een 
bedrag van 7.5 milj. wat voldoende zal zijn voor de aanleg van het netwerk. 

Aannemer Spitters uit Waalre zal de aanleg uitvoeren.(laag 1) Verder wordt 
nog onderhandeld met andere partijen die geïnteresseerd zijn in aanleg van 
glasvezel in onze gleuf, wat voor ons geld oplevert. Voor laag 2, het belichten 
van de glasvezel is gekozen voor Aquastora waar we de diensten van gaan 
huren. Voor laag 3, de providers, zijn op dit moment beschikbaar: Plinq, trinet 
en canal digitaal, deze providers voldoen aan onze wensen en eisen en is het 
mogelijk voor €65,- per maand een contract af te sluiten. 

Organisatie: Er zijn 4 lokale coöperaties plus de onderkoepelende coöperatie 
KempenGlas.  De lokale coöperaties zijn eigenaar en houden toezicht op het 
netwerk. KempenGlas regelt de uitvoering van de diensten en huurt 
professionals in zoals: projectleider, accountancy en communicatiedeskundige. 
In de toekomst zullen andere gelijkgezinde coöperaties nog kunnen aanhaken 
om samen van nog meer betekenis te kunnen zijn. Volgens onze statuten kan 
het bestuur investeringen doen tot een bedrag van € 10.000,- voor hogere 
bedragen is goedkeuring van de ALV nodig. In de nabije toekomst vindt meer 
overleg plaats op KempenGlas niveau o.a. over onderhoud van de Website , de 
financiering met BOM en Rabobank en contract met aannemer. 

Verantwoording financiën: Aan startgeld is ontvangen € 72.000,-. Kosten tot nu 
toe bij notaris en accountant € 40.000,-. Nog te verwachten kosten € 12.000,- 
rest er voor Jo v.d. Pas € 20.000,-. 

Toestemming leden nodig voor het aangaan van financiering bij de BOM en de 
Rabobank en voor het aan gaan van verplichtingen met Spitters voor het 
aanleggen van het netwerk. Totale investering plus/minus € 7.500.000,- 
waarvan € 2.700.000,- eigen vermogen. De hele businesscase is doorgerekend 
door de accountant en is met het huidige aantal leden haalbaar doch het is 
wenselijk zo snel mogelijk door te groeien naar 1900 leden. De voorzitter 
vraagt de zaal of nu duidelijk is waarvoor gestemd gaat worden en na enige 



discussie en nadere uitleg kan tot stemming worden over gegaan.  Er wordt 
gevraagd de stemkaarten omhoog te steken: groen vóór toestemming voorstel 
bestuur, geel tégen het voorstel. De stemming is unaniem, er worden 145 
geldige stemmen uit gebracht inclusief 6 machtigingen.  Na de stemming volgt 
een applaus door de aanwezigen en wordt het bestuur bedankt voor hun inzet. 

Na stemming worden nog een aantal vooral technische vragen gesteld die op 
deskundige wijze worden beantwoord door de voorzitter en Ron. Ook spreekt 
de zaal haar ongenoegen uit over de te betalen legeskosten aan de gemeenten. 
Men is duidelijk van mening dat de gemeenten het genoegen dat ze 
ondervinden van niet zelf een dergelijk netwerk aan te moeten leggen en 
financieren om zouden moeten zetten in een substanciële bijdrage in onze 
kosten en dit gebeurt zeker niet door € 500.000,- leges vergoeding te 
berekenen. 

Ten slotte wordt aan de aanwezigen medegedeeld dat  volgende week een 
nieuwsbrief wordt toegestuurd en alle informatie betreffende onze activiteiten 
openbaar zijn en ten allen tijden kunnen worden gevolgd op de website van 
KempenGlas.nl en dat men dan kan doorklikken naar BladelGlas.  Hier zullen 
ook de kaartjes met de geprojecteerde graafroutes staan zodat eenieder daar 
nog kritisch naar kan kijken, ook of de buren al aangemeld zijn. Ook is nogmaals 
duidelijk uitgesproken dat wachten met aanmelden zeker niet lonend is want 
nadat de detail engeneering is uitgevoerd zullen alle extra kosten plus € 500,-  
boete doorberekend worden. 

Sluiting. De voorzitter dankt de vergadering voor de constructieve deelname en 
voor het vertrouwen in het bestuur en zegt toe voortvarend verder te gaan met 
ons project en te stimuleren zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de 
graafwerkzaamheden. 

S.L. 03-09-2015 

 

 

 


