Ledenraad Coöperatie Bergen BreedBand U.A.
4e Vergadering Ledenraad.
Datum: 9 juni 2016, aanvang 20:15 uur
Plaats: Willem-Alexanderschool, Kapelweidje 2, 1861 JH Bergen
Aanwezig:
Leden Ledenraad: F. Boerwinkel, B. Konijnendijk, B. Koomen, F. Laseur, J. Onland, X. Rustiger, G. Spiering,
J. Stet, J. Pauw, A. Vocking;
Raad van Beheer: V. Dekker, F. Storbeck;
Directie: J. Agne;
Bestuursleden Stichting: S. Duin;
Afwezig:
Leden Ledenraad met kennisgeving: P. Hoekstra;
Directie: E. Blansjaar.
Verslag opgesteld door V. Dekker.

1. Opening.
Frank Storbeck, de voorzitter, opent de 3e vergadering van de Ledenraad.
Er zijn zeven leden van de Ledenraad aanwezig. Voorzitter meldt dat dit voldoende is om geldige besluiten te nemen.
2. Aanwijzen secretaris en tijdelijke commissie voor het vaststellen van de notulen.
Vincent Dekker maakt het verslag.
Arnold Vocking en Buck Konijnendijk bieden aan het voorlopige verslag van de vergadering te beoordelen.
3. Notulen vergadering ledenraad van 08-12-2015.
De voorzitter licht de ontwikkeling bij de actielijst toe:
3-1 Een beknopte samenvatting van de overeenkomst tussen Stichting en Coöperatie is niet gemaakt omdat inmiddels over
een andere invulling daarvan wordt nagedacht. De Coöperatie gaat zelf fondsen werven, de Stichting krijgt hierin slechts een
ondersteunende rol. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de bestuurders van de Stichting aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor het beleid van de Coöperatie.
3-2 en 3-3 Zoektocht naar een accountant: die is gevonden.
3-4 Onderzoek of we leden 1000 € per persoon in kunnen laten leggen. Dit wordt als te bezwaarlijk voor veel leden gezien. De
Een vraag over de financiering van het net in Egmond aan den Hoef wordt door de voorzitter aangehouden tot een volgend
agendapunt.
3-5 Onderzoek naar een beknopt stappenplan. De stappen die we nu willen zetten zijn: Eerst Egmond aan den Hoef rond
krijgen, dan de andere kernen in de gemeente een voor een aansluiten.
De notulen worden goedgekeurd.

3. Voortgang vraagbundeling.
De directeur geeft een presentatie over de stand van zaken. Alle energie is nu op Egmond aan den Hoef gericht. Als we daar
slagen is dat een voorbeeld dat de vraagbundeling in andere kernen zal vergemakkelijken, zo verwacht hij.
Er is begin dit jaar voor de vraagbundeling als einddatum 17 april gesteld. Vervolgens is het resultaat geanalyseerd. 35
procent van de adressen heeft een abonnement genomen. Dit is op zich een heel goed resultaat, waarvoor de directie de vele
Egmondse vrijwilligers die langs de deuren zijn gegaan heel dankbaar is.
Maar het is enerzijds nog niet genoeg en anderzijds zijn ook nog lang niet alle adressen bezocht. Persoonlijk langs de deur
gaan is erg tijdrovend, maar het is tot op heden de beste methode die werkt, aldus Jurgen Agne. Info-avonden werden slecht
bezocht en artikelen in kranten zorgden wel voor bekendheid maar niet direct voor abonnees. Langs de deur gaan levert in
gemiddeld 47 procent van de gevallen een abonnement op. In het buitengebied met zijn slechte internetverbindingen is dat
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meer (89 procent) dan in de kern (42 procent). De vraagbundeling wordt daarom nog steeds kansrijk geacht en voortgezet.
Omdat de verwachting gewettigd lijkt dat we in de buurt gaan komen van 45 procent deelname die nodig is voor de
financiering, zijn gesprekken met aannemers opgestart. Die komen binnenkort met gedetailleerde offertes.
Provinciale Staten van Noord-Holland heeft in een motie het provinciebestuur opgedragen te onderzoeken wat er mogelijk is
om álle adressen, in buitengebied en kernen, op glasvezel aan te sluiten. Jurgen Agne is met de provincie in gesprek en denkt
dat Bergen Breedband een goed pilotproject voor de Provincie kan zijn.
Vragen aan de directie:
Marit Stofberg wil weten wat mensen nodig hebben om ja te zeggen. Jurgen Agne zegt dat dit tal van zaken kunnen zijn, zoals
coöperatie-gevoel, prijs, toekomstvastheid, milieuaspect.
Een van de aanwezige leden constateert dat we al lang bezig zijn en slechts langzaam vorderen. Hij vraagt zich af of we met
Ziggo moeten samenwerken.
Frank Storbeck laat weten dat Ziggo geen glasvezel wil. Ze hebben met hun kabelnet voorlopig een goudmijn waar ze
nauwelijks in investeren.
Marit Stofberg benadrukt dat volgens haar het coöperatieve aspect juist de charme is van ons project.
Arnold Vocking gaat zelf in Egmond langs de deuren en bevestigt dat het veel werk is maar bepaald niet 'trekken aan een
dood paard'. Mensen zijn toch goed te motiveren met diverse argumenten.
Buck Konijnendijk wijst erop dat het een drukke sportzomer wordt waardoor het net overbelast kan raken. Dat zou in ons
voordeel kunnen zijn.
Financiering. Sjaak Duin, stichting-voorzitter, legt uit dat drie zaken cruciaal zijn: 45 procent deelname, de prijs die de
aannemer berekent - daar zijn positieve ontwikkelingen bij - en de financiering.
Het idee om de rente op obligaties op 8 procent te zetten, zoals bij windmolens zou gebeuren, acht hij niet reëel. Dan zouden
we het abonnement duurder moeten maken en krijgen we minder abonnees.
Jaap Onland vraagt of er bij een goedkopere aanleg minder dan 45 procent deelname al genoeg zou kunnen zijn. Sjaak wijst
daarop op de kleinschaligheid van Egmond aan den Hoef. Omdat hierbij de exploitatiekosten per aansluiting hoger uit gaan
vallen zou deelnamegraad mogelijk groter dan 45 procent moeten worden.
Jurgen Agne zegt dat een provinciale lening met lage rente mogelijk nog kostenbesparend voor ons kan zijn.

4. Goedkeuring jaarrekening 2015.
Buck Konijndijk meldt namens de kascommissie dat de jaarrekening is gecontroleerd op rechtmatigheid van de kosten en de
doelmatigheid van de uitgaven. De directie heeft vragen daarover bevredigend beantwoord en de kascommissie adviseert de
Ledenraad aan het bestuur van de Coöperatie decharge te verlenen. Dat gebeurt door middel van een instemmend applaus.
5. Rondvraag
Jan de Graaf heeft een abonnement op Fiber genomen en vraagt zich af wat hij moet doen nu Fiber geen aanbieder meer blijkt
te worden op het net.
Voorzitter Frank Storbeck legt uit waarom Fiber niet meer mee doet. En directeur Jurgen Agne verzekert dat kort voordat het
net wordt aangelegd de Fiber-abonnees een nieuw aanbod krijgen. Er zijn overigens relatief weinig Fiber-abonnees.
Arnold Vocking doet een beroep op de aanwezigen om zich als vrijwilliger in te zetten bij de abonneewerving.
Peter Fransen biedt zich aan om in Bergen aan Zee langs de deuren te gaan.
Gerard Schiering vraagt waarom de gemeente zo weinig doet voor het glasvezelnet.
Frank Storbeck legt uit dat gemeentes wettelijk niet veel mogen en in andere provincies al voor de rechter zijn gesleept. Maar
de gemeente zou wel meer promotie voor een glasvezelnet in het algemeen mogen maken. We moeten allemaal raadsleden die
we kennen aansporen om dit in de raad aan de orde te stellen.
Buck Konijnendijk wijst erop dat wethouder Jan Mesu in een videoboodschap het glasvezelnet wel heeft gepromoot.
Jurgen Agne meldt dat bij collega-initiatieven de gemeente brieven naar alle inwoners heeft gestuurd en dat zoiets in Bergen
ook zou kunnen.
Er waren diverse vragen over de financiën.
Frank Storbeck meldt dat het geld op is, maar dat we dankzij vrijwilligers toch nog verder kunnen in Egmond aan den Hoef.
Sjaak Duin zegt dat veel geld is besteed aan publiciteit. Die was nodig, en dat geld is goed besteed, al heeft het niet direct tot
een grote abonnee-aanwas geleid. Maar diverse initiatieven in Noord-Holland hebben van onze ervaring geleerd, zoals wij nu
ook van anderen leren.
En onze actie heeft er toe bijgedragen dat de Provincie Noord-Holland nu glasvezel naar alle adressen in de provincie wil.

6. Sluiting
Voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering.
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Vastgesteld op.......................................

te Bergen

F. Storbeck (voorzitter)………………………………...

B. Konijnendijk ..........................................................
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