Notulen Algemene Leden Vergadering De KOP BREED, 18 april 2018, in MFA, Roderwolde
Aanwezig: Zie presentielijst. Bestuur, Raad van Toezicht, Ledenraad, 20 leden
Voorzitter: Jan Visser. notulist: Aart Wedemeijer

Agenda Algemene Ledenvergadering De Kop Breed
[NOG IN TE PLAKKEN]
1.Opening
Jan opent de vergadering om 19.35 uur
Afgemeld: E vd Veen en C. Cnossen
2. Afscheid
We nemen afscheid van mensen die vanaf het prille begin hard gewerkt hebben aan de
opbouw van ons glasvezel netwerk. Met mooie woorden van Jan. En een herinneringsbeeldje.
- Lia Kroon
- Harriët Middendorp
- Lammert Dijkstra
- Frits Koopman
-Menne Kamminga
3. Vaststellen agenda
Er zijn geen voorstellen binnengekomen
4. Notulen ALV 15/6/2017
Geen wijzigingen, goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2017
Vragen nav:
- Er staat maar één naam als bestuur genoemd. Klopt dat?
Antwoord: er is statutair maar één bestuurder, de Directeur.
- De afschrijving van 5% is niet goed berekend, over het hele jaar.
Antwoord: De formele productiedatum (in gebruik name) was niet 1-1-2017 maar
later dus die 5% is aangepast naar het aantal maanden.
De jaarrekening wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd. Ter plekke
ondertekent de Ledenraad en de Directie de jaarrekening.
6 . Jaarverslag
Stuk uitgedeeld in de vergadering komt ook op de website.
Projecten:
- We hebben nu +- 470 leden, de provincie wil graag dat we er 60 bij krijgen.
Was bijna gelukt door aansluiting van een gedeelte van RAS)? Maar dat ging op het laatst
net niet door.
- Als OCN aansluit scheelt dat in de huur van onze lijn naar Zernike. Wij kunnen niet op het
netwerk van OCN (is kabel, geen glas.)
- Het is belangrijk om aansluiting te vinden bij andere netwerken, speciaal Glasvezel Noord.
De provincie (Verbindt Drenthe) stimuleert dat en stuurt op maximaal 8 organisaties binnen
de provincie.

7. Mededelingen Directie
We komen als DKB van project nu in de burocratiserings fase. Regels opstellen en
handhaven. Contracten maken en vastleggen. Noodzaak omdat we ook grote
verantwoordelijkheden zijn aangegaan, naar bewoners en provincie.
- We zijn bezig om de regels conform de algemene verordening gegevensbescherming te
implementeren.
- We zijn contracten aan het afsluiten met de providers
- Alle formele zaken bij de KvK zijn nu goed geregeld en vastgelegd (Taak,
verantwoordelijkheid, bevoegdheid)
- Er is overleg met Glasvezel Noord om aan te sluiten. Dat geeft ons aansluiting op de
zuidkant van Drenthe waardoor we meer zekerheid op signaal hebben (ringleiding) en er
komen 3 nieuwe providers op het netwerk
- Er is kans dat vanuit Nietap aansluiting wordt gezocht op ons netwerk
- Directie en providers denken na over een ‘spijtoptantenregeling’ om mensen die niet
hebben ingetekend alsnog binnen te halen.
- De lening met de provincie moet nog steeds formeel gemaakt worden. We hebben nu alle
handtekeningen binnen vanwege het vestigen van hypotheekrechten als de glasvezel over
land van derden is gelegd. Er loopt nog een afwikkeling met de aannemer.
Zodra alles bekend is wordt de lening van de provincie formeel.
- er wordt intensiever overleg gevoerd met de providers om hen te monitoren op
performance (vooral responssnelheid klantenservice).
Nu de druk van het opstarten weg is, is er ruimte om dit te bespreken.
8 . Rondvraag
- Hoe is ons systeem beschermd tegen hacks?
Antwoord: DKB heeft alleen glasvezel het beheer van apparatuur (vooral POP) ligt bij
Netvisit/Plinq.
Directeur neemt dit op met Plinq (Actie)
- Onze ervaring is dat 200 Mb/s niet gehaald wordt
Antwoord: het is belangrijk om op de juiste plek te meten. Bekabelde PC’s halen wel
200 Mb/s en ook het wifi-sigaal 5G is heel snel. Het wifi-signaal 2.4G is veel trager
(60 Mb/s)
Indien er klachten zijn (vooral het modem van Netvisit heeft zwak signaal) kan
technische ondersteuning gevraagd worden aan de provider en/of DKB-vrijwilligers.
- Het menu-systeem van Plinq interactieve tv is niet erg gebruikersvriendelijk, is daar
wat aan te doen?
Anwoord: nee helaas dat ligt bij Plinq.
Een oplossing zou kunnen zijn: geen interactieve tv nemen maar ‘gewoon’
abonnement en Humax kastje met harddisk. Goedkoper abonnement, Humax kost €
50 op Marktplaats.
Overigens gaat Netvisit een pilot uitvoeren met interactieve tv.
9. Sluiting
Jan sluit de vergadering om 20.40 uur.
Een aantal mensen wil nog kwijt dat ze zeeeer blij en tevreden zijn met de glasvezel.

