Concept

Verslag 2de ledenraad De Kop Breed, 8 februari 2018
Aanwezig: Christiaan vd Schoot, Kees Tol, Richard van Dijk, Harry de Wit, Rob de Meijer, Feike
Schootstra, Jan Visser (vz tevens RvT), Aart Wedemeijer (secr.)
Raad van Toezicht: Roelof Blomsma, Feike Tuinhof, Oeds Keizer
Directie: Jeroen Kruims (techniek), Hans Noordhof (techniek), Geert Wolters, Hindrik Schuiling
(penningmeester)
Afwezig m.k.: Menne, Douwe, Cas en Richard.
Agenda zie uitnodiging.
1. Verslag LR-1
blz. 2 Er loopt nog één ‘geval’ over wel of niet aansluiten en betalen nadat wel getekend is. Alle
‘gevallen’ worden door Douwe afgehandeld.
verslag wordt verder goedgekeurd.
2. Instemming vervanging Directeur
Met de benoeming van de nieuwe Directeur Geert Wolters wordt bij acclamatie ingestemd.
Lopende zaken worden op dit moment overgedragen door Menne. O.a. de discussie met v. Gelder
over vermeend meerwerk, deze discussie loopt nog steeds. De positie van de provincie in deze is
positief.
3. vervanging technisch beheer DKB; vervanging administrateur DKB
De LR neemt kennis van de wijzigingen in de Directie:
- Jeroen wordt vervangen door Hans Noordhof
Harriët wordt vervangen door Hendrik Schuiling.
Jeroen is aanwezig en krijgt een officieel afscheid, een beeldje van Ammerlaan-van Niekerk.
Menne en Harriët zullen dit ook krijgen.
4. Overleg glasvezel Noord
>> tip: abonneer je op de nieuwsbrief “verbind Drenthe” voor het laatste nieuws!
Op 5-2 is overleg geweest over de verbinding van de diverse POP’s en over de verdeling van 90
adressen naar Glasvezel-Noord. GN zat hier eerst (heel) negatief in maar tijdens het overleg o.a. met
aanwezigheid van de provincie bleken de zaken toch genuanceerder te liggen.
Er is nu een hoge kans op onderlinge verbinding van de diverse POP’s wat 2 voordelen geeft:

- Meer providers (minimaal 3 extra) op ons netwerk;
- Er onstaat een ring van onderlinge verbindingen wat bij calamiteiten een betere bedrijfscontinuïteit
geeft.
5. Overleg met provincie
- level 2 hoeft toch niet verkocht te worden
- de hypotheek moet nog geregeld worden, veel werk (handtekening van alle landeigenaren)
- eind 2018 gaan we de eerste aflossing doen op de lening
- maar de lening hoogte moet nog vastgesteld worden a.d.h.v. de hypotheek en de discussie met v.
Gelder
6. Voortgang ledenwerving
Het is niet echt duidelijk of Plinq/Netvisit actie nemen naar potentiële aansluitingen.
Jeroen heeft wel een paar offertes laten opstellen voor het fysiek aansluiten van panden, bedragen
van 1100-1500 euro zijn gangbaar.
De LR pleit voor een actieplan te maken en dit samen met de providers uit te voeren en daarbij een
financieel aantrekkelijk voorstel te lanceren.
>>>>> actie Directie (DR 21-2)
Voor de Industrieterreinen ligt er al een actieafspraak bij Bert Feiken.
7. ALV
Statutair is de ALV een LR-vergadering…
Er wordt een voorbereidingscommissie ingesteld o.l.v. Cas (actie Jan)
Datum woensdag 18 april om 19.30 uur
De LR moet statutair een aftreedschema hebben, dit moet worden opgesteld door de RvT.
>>>> actie RvT
8. wvttk
Klachten over slecht wifi-bereik van de modem (vooral 5 GHz-band) zijn op 3 manieren op te pakken:
- nieuw modem aanvragen bij provider
- Eigen modem aanschaffen als vervanging (in overleg met provider i.v.m. uploaden van configuratie)
óf achter de modem van de provider (als 2de router met wifi)
- wifi op modem uitzetten en eigen Access Point (AP) op goed plek ophangen
Vraag: we ontvangen graag beknopte verslagen van RvT en Directie
Antwoord: zie google drive
Lammert trekt zich terug uit de RvT
Er wordt gezocht naar vervanger, LR benoemt op voordracht RvT.
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