ALV MoergestelGlas 2019

conceptnotulen

12-12-2019
Opkomst: 15 leden
1. Opening
2. Vaststelling van notulen en financiële stukken
Notulen ALV 2018 zijn goedgekeurd.
Kascontrole commissie, Harry Mutsaers, is aanwezig en geeft decharge van het bestuur
geven.
Jaarrekening 2018 is besproken.
Vraag lid: Zijn er nog leden bijgekomen of afgevallen. Geen leden afgevallen maar 1 of 2
nieuwe leden bijgekomen waar nog geen glasvezel lag.
Vraag lid: Hoe lang gaat een glasvezelnetwerk mee? We schrijven in 18 jaar af.
Glasvezelnetwerk verslijt qua techniek niet. Dus er wordt geen geld gereserveerd voor
vernieuwing van het netwerk? Nee.
Vraag lid: Zijn er reserveringen qua financiën gereserveerd?? Nee?????
Exploitatiebegroting 2019/2020
Vraag lid: waar zit het verschil in? 200 euro te kort? Zit een A-lid minder in omdat dit lid een
D-lid is geworden.
Vraag lid: hoe is het in vergelijking met de overige coöperaties? MG is de stabiele factor en
bij de andere coöperaties hebben meer groei. Kan het financiële verschil met de overige
coöperaties inzichtelijk gemaakt kunnen worden? PM ALV 2019
Wie wil zich beschikbaar stellen voor de kascommissiecontrole 2019? Joost van der Schoot
heeft zich kandidaat gesteld.
Aftreden bestuur aanpassen Rik en Marielle. Aandachtspunt
Moet het bestuur niet uit oneven aantal bestaan? In de statuten staat niet dat er een oneven
aantal moet zijn. Aandachtspunt. Huishoudelijk regelement?
Op KG-niveau is het oneven aantal wel geregeld binnen de statuten?
3. Samenstelling bestuur
Herkiesbaar bestuurslid Pieter van Opbergen is met 16 stemmen en 1 blanco stem herkozen
tot bestuurslid.
4. Stand van zaken
Vraag lid: Kunnen we overstappen naar een andere provider? Ja
Vraag lid: Zijn er al ervaringen met de andere providers? Ja. Trined valt nog weleens uit.
Als je wilt gaan wisselen van provider dan moet je goed gaan nadenken over de manier van
tv kijken.
Vraag lid: Zit er een opzegtermijn aan bij de provider. Ja een maand. Er is een borg betaald
voor de Fritz box van Trined.
Moergestel TV
Vraag lid: Wil de gemeente daar niet in meewerken? Nee.
Dark fiber
Vraag lid: komen de inkomsten m.b.t. de verhuur van deze terecht bij de leden? Ja, we lossen
hiermee het netwerk eerder af.

Vraag lid: Zorgtoepassing is dat ook mogelijk? Ja. In de techniek wordt er al rekening mee
gehouden de zgn. “zorgpoort”.
Vraag lid: Doordat er meer op het glasvezelnetwerk komt heb je dan ook meer kans op
storingen? Lid merkt nl. op dit moment meer storingen. Vaak stilstaand beeld. Storingen
melden bij provider!!
Vraag lid: worden de klachten gemonitord bij Trined? Ja.
5. Rondvraag:
Vraag lid: kunnen we, als leden, iemand bellen die verder kijkt bij problemen? Je kunt de
provider bellen. Provider zal naar de “techniek” kijken maar niet naar de aansluitingen in
huis.
6. Sluiting vergadering

