Ledenraad Coöperatie Bergen BreedBand U.A.
Datum: 7 april 2015, aanvang 20:15 uur
Locatie: Bibliotheek Bergen , Dreef 1, 1861 TX Bergen
Aanwezig:
Leden Ledenraad: M. van der Hoek, R. Kneppers, B. Koomen, B. Konijnendijk, F. Laseur, C.
de Ruiter, J. Rustige, J. Stet;
Afwezige leden Ledenraad met kennisgeving: P. Hoekstra, Anja de Ruiter, G. Schiering, R.
Viëtor, A. Vocking;
Raad van Beheer: A. Smook, F. Storbeck, G. Weemhoff, S. Ramakers, V. Dekker;
Bestuur Stichting: S. Duin, A. Smook;
Afwezige leden Directie: E. Blansjaar.
Verslag opgesteld door Joke Pauw.
1. Opening
F. Storbeck, de voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter constateert dat er
voldoende leden van de Ledenraad aanwezig zijn om over alle geagendeerde onderwerpen te beslissen.
2. Aanwijzen secretaris en tijdelijke commissie voor vaststellen notulen.
Joke Pauw, lid van de coöperatie, maakt de notulen en stuurt deze vervolgens, via de voorzitter, ter goedkeuring naar
B. Koomen en de heer J. Stet.
3. Notulen vergadering Ledenraad op 22-05-2014
Mevr. B. Koomen leest op pagina 2: de term zaaien en oogsten, zij is benieuwd naar het resultaat. Voorzitter antwoordt
dat het werven van de abonnees moeizaam verloopt. We hebben circa 400 abonnees.
De heer B. Konijnendijk heeft een vraag over rechtsgeldigheid van de beslissingen van de Ledenraad. De voorzitter
meldt dat hij hieromtrent zelfstandig mag beslissen op basis van het aantal aanwezige leden1.
De notulen van 22-05-2014 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2013
Het verslag van 2013 omvat 1 maand. Er was een toezegging dat er geld van de Provincie zou komen. Dat is gebeurd.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Het zal naar de Kamer van Koophandel worden gestuurd.
5. Jaarverslag 2014
In 2014 bijna evenveel aan geld is uitgegeven als er ontvangen is van de Provincie Noord-Holland. De laatste tranche
van € 50.000 is inmiddels overgemaakt. Voor 2015 is een begroting opgesteld rekening houdend met het deze € 50.000
subsidie van de Provincie.
Naar het resultaat van de abonneewerving kijkend heeft de Raad van Beheer in januari 2015 voorgesteld om de
vraagbundeling te stoppen. De directie had op dat moment een nieuw plan met een herziene strategie geschreven. De
Raad van Beheer heeft op grond hiervan de Directie alsnog toestemming gegeven de abonneewerving tot uiterlijk
augustus 2015 doorgang te laten vinden. De kern is dat de activiteiten nu meer geconcentreerd worden op een kleinere
kern met een meer persoonlijke benadering: Egmond aan den Hoef. Dit betekent niet dat de overige delen van de
gemeente niet meer meegenomen worden in het proces. Doel blijft het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gehele
gemeente. De Directie ervaart aldoor een warme belangstelling voor het project, maar abonnementen afsluiten blijft
moeilijk. In een kleinere kern lijkt de saamhorigheid groter te zijn.
De praktijk leert dat:
– onderling vertellen over Bergen Breedband goed werkt; vooral wanneer dit gebeurt door de inwoners in de directe
omgeving;
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– het effectief is om met vrijwilligers langs de deuren gaan om abonnementen te verkopen;
– een glasvezelnetwerk een goed product is, maar dat het veel tijd en inspanning kost om de voor- en nadelen aan de
inwoners uit leggen..
De Directie richt zich op het Fuse Festival op 25 april in Egmond aan den Hoef. De Coöperatie gaat hierbij intensief
ruchtbaarheid geven aan het initiatief en probeert mensen mee te krijgen. Verder wordt door de Directie aangegeven
dat:
– de politiek meer achter ons staat;
– we zijn meer gericht zijn op langs de deuren gaan;
– onze zustercoöperatie Breedband Alkmaar Buiten qua abonnees in de buitengebieden in enkele kernen al over de 60%
zit, maar dat ook daar het werven in de grote kern een probleem is.
De Directie probeert een grotere betrokkenheid van de gemeente Bergen te veerkrijgen.
De Directie geeft aan tot augustus 2015 door te willen gaan.
De Stichting Bergen Breedband zal scherp toe zien op de uitgaven van de Coöperatie.
Aangaande de Begroting 2015 wordt het volgende vermeld:
De post Verzekeringen is bedoeld voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
De post inhuur directie zijn de kosten die gemaakt worden voor de te declareren uren van de leden van de Directie.
Daartoe zijn afspraken gemaakt over het aantal te declareren uren maar gebleken is dat de Directie uiteindelijk veel
meer uren maakt dan de uitbetaald is.
6. Verlening decharge voor het door de directie gevoerde financiële beleid.
De boeken over 2014 zijn gecontroleerd door een door de Raad van Beheer ingestelde commissie bestaande uit
F. Storbeck en S. Duin.
De leden van de Ledenraad verlenen décharge voor het gevoerde financiële beleid aan de directie.
De Ledenraad wil dat de commissie die de boeken controleert voortaan door de ledenraad wordt aangewezen. Dit
onderwerp komt op de agenda voor de ledenraadsvergadering die in het najaar van 2015 gehouden zal worden.
7. Intentieverklaringen
Omdat er na de oprichting van de Coöperatie nog geen leden waren maar er al wel een Ledenraad gevormd moest
worden zijn er intentieverklaringen verzameld waardoor het mogelijk werd om lid van de Coöperatie te worden. In de
intentieverklaring gaf men aan op termijn onder voorwaarden een glasvezelabonnement te willen nemen. Het blijkt dat
een 50-tal mensen wel een intentieverklaring heeft getekend maar tot op heden nog geen abonnement heeft afgesloten.
De vraag is hoe lang we deze mensen nog als lid van de Coöperatie kunnen handhaven. We hebben de echte
toezegging om een abonnement af te sluiten nu nodig. Besloten wordt deze mensen actief te benaderen,. Cor, Vincent,
en Jurgen nemen die taak op zich.
8. Rondvraag
Buck Konijnendijk: is het marketingtechnisch mogelijk mensen te informeren dat, wanneer zij nu geen abonnement
afsluiten, wij de boot missen. De Directie meent dat het voor een “ last call of action” nu nog te vroeg is.
Buck Konijnendijk: heeft gehoord/gelezen dat bij 3G,4G, 5G geen kabels meer nodig zijn. S. Ramakers meldt dat bij
glasvezel heeft ieder zijn eigen kabel krijgt en daarmee een gegarandeerde hoge snelheid. Maar bij G4 is er maar één
“lucht” waar meerdere gebruikers gelijktijdig gebruik van gaan maken en daardoor kan de performance ernstig
inzakken.
Bianca Koomen: waar richten jullie je op in Egmond aan den Hoef? De Directie meldt dat ze zich richt op het hele
pakket.
Bianca Koomen: heeft het zin nogmaals de wijkverenigingen te benaderen? De Directie heeft dat al gedaan. Het blijkt
wel dat beter werkt als de vraag vanuit de wijkvereniging zelf komt.
Cor de Ruiter: Hoe zit het met het vergunningenstelsel? De Directie meldt dat de gemeentes wettelijk verplicht zijn te
gunnen. Odile Rasch, wethouder van economische zaken, is hiermee belast.
Jan Stet: In de wijk Schoorl Oost gaan de wegen open voor vervanging van riolering. Is het een gelegenheid om direct
kabels aan te leggen? De Directie meldt dat het subsidiegeld mag niet gebruikt worden voor aanleg. Het aanleggen van
glasvezelkabels gaat per straat en wordt in 1 dag voltooid. Het is dud lastig om dit te combineren met de aanleg van een
rioolstelsel, iets wat maanden gaat duren. Mogelijk kan heer Stet zich inzetten tijdens deze situatie om handtekeningen
op te halen?
9. Sluiting
Frank Storbeck sluit de vergadering.
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Aldus voorlopig vastgesteld door de voorzitter, de secretaris en twee leden van de Ledenraad op 13 april.

F. Storbeck (voorzitter)

Aycke Smook (secretaris)

B. Koomen (lid)

J. Stet (lid)

Ledenraad coöperatie Bergen BreedBand U.A.

3/3

