Glasvezel...
en wat nu?
Alles wat u moet weten over
uw glasvezelaansluiting

Contactgegevens
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe
Weijerdstraat 7, 9411 PJ Beilen
10:00 - 17:00 uur
T 0593-760021
info@sterkmiddendrenthe.nl
www.sterkmiddendrenthe.nl

Een stukje
geschiedenis
Hoe krijg je snel internet
beschikbaar in een gebied
waar de grote marktspelers
het laten afweten? Hoe gaat
een regio van het digitale
zandpad naar de digitale
snelweg? In MiddenDrenthe begon het met een
burgerinitiatief.

De start van het glasvezelproject
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe heeft
het glasvezelnetwerk aangelegd dat
in het buitengebied van de gemeente
Midden-Drenthe ligt. U kunt zich
voorstellen dat er net zoals in de rest
van Nederland ook in Midden-Drenthe
behoefte aan snel internet is. Maar voor
de grote telecomaanbieders was het
realiseren van een snelle breedband
internetverbinding in de genoemde
buitengebieden niet rendabel. Inwoners
van de kernen van Westerbork, Beilen
en Smilde hadden al in een eerder
stadium toegang tot het internet
via glasvezel. En in de kernen van
Westerbork, Smilde, Beilen, Wijster,
Nieuw Balinge en Zwiggelte konden de
mensen kiezen voor snel internet via
Ziggo (coaxkabel).

Gemeente Midden-Drenthe
bron: Google Maps
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De buitengebieden in MiddenDrenthe hadden geen breedband. Er
was wel internet beschikbaar, maar
dat was veel te traag voor normaal
gebruik. Het uitblijven van een snelle
internetverbinding zou voor een
tweedeling zorgen tussen de genoemde
dorpskernen en de buitengebieden. Een
slechte ontwikkeling voor de regio. Er
moest iets gebeuren!

Hoe gaat een regio van
het digitale zandpad
naar de digitale snelweg?

Burgerinitiatief
Maar hoe krijg je snel internet
beschikbaar in een gebied waar
de grote marktspelers het laten
afweten? Hoe gaat een regio van
het digitale zandpad naar de digitale
snelweg? In Midden-Drenthe begon
het met een burgerinitiatief. In 2012
werd de gemeentelijke werkgroep
Glasvezel opgezet waarin mensen
actief waren vanuit Dorpen Overleg
Midden-Drenthe, de gemeente plus
een groep enthousiaste inwoners uit
onze gemeente. Vervolgens werd in
2014 stichting Marktverkenning Sterk
Midden-Drenthe opgericht, die als taak
had om de concrete belangstelling voor
glasvezel te onderzoeken.
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Vraagbundeling
In 2015 ging deze stichting aan de
slag met de vraagbundeling (wie
wil een glasvezelaansluiting?) en
werd er uitvoerig gekeken naar de
financieringsmogelijkheden voor een
omvangrijk glasvezelproject. Dat was
een succes, want eind 2015 waren
er voldoende deelnemers om het
project door te zetten. Ondertussen
was ook duidelijk geworden dat de
provincie Drenthe een groot deel van
de aanlegkosten zou gaan financieren
door middel van een lening. Het
resterende bedrag kon geleend worden
van de gemeente Midden-Drenthe.

Toen bleek dat het project ook
daadwerkelijk gerealiseerd kon worden,
moest de stichting in gesprek met de
grote marktpartijen om te informeren
of zij plannen hadden om ons
buitengebied te voorzien van een snelle
internetverbinding.
De uitkomst van deze verplichte
marktconsultatie was dat die interesse
er niet was. Telecomaanbieders
hadden dus geen concrete plannen om
breedbandinternet aan te leggen. We
konden het zelf aanleggen.

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe
De volgende stap was het aanbesteden
van de aanleg via een Europese
aanbesteding. Om die aanbesteding te
kunnen voltooien en de financiering
door de overheid rond te krijgen is in
mei 2016 coöperatie Sterk MiddenDrenthe UA opgericht. De UA in
onze naam betekent ‘uitgesloten van
aansprakelijkheid’. Dat betekent dat
de leden van de coöperatie nooit
aansprakelijk zijn voor eventuele
tekorten van de coöperatie.
Leningsovereenkomsten
Op 30 september 2016 zijn de
leningsovereenkomsten met de
provincie Drenthe en de gemeente
Midden-Drenthe getekend en 21
december 2016 is het contract voor
de aanleg met de aannemer BAM
getekend. Op 8 maart 2017 zijn de
civiele werkzaamheden gestart en
in oktober 2018 is de aanleg van het
netwerk gereed gekomen.

Aantal aansluitingen
Er zijn inmiddels ruim 5.800 huizen
en bedrijven aangesloten op ons
glasvezelnetwerk.
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Aanleg van het glasvezelnetwerk in 2017

Bewoners van Midden-Drenthe heffen het
glas - symbolische laatste aansluiting

Hoe zit een
glasvezelnetwerk in
elkaar?
De Coöperatie Sterk
Midden-Drenthe is
de eigenaar van het
glasvezelnetwerk.
Daarnaast is er een
netwerkbeheerder en zijn
er providers actief die hun
diensten aanbieden.

3 lagen op het netwerk
De Coöperatie Sterk Midden-Drenthe is
de eigenaar van het glasvezelnetwerk.
Dus van het netwerk dat in de grond
ligt, maar ook de POP-huisjes die u op
verschillende plekken in ons gebied
kunt zien. POP is een afkorting voor
Point of Presence. De schakelkasten in
deze POP’s verbinden de verschillende
onderdelen van het netwerk met elkaar.
Het netwerk in de grond en de POP’s
worden ook wel Laag 1 genoemd.
Als u als bewoner aangesloten bent
op Laag 1 kunt u gebruikmaken
van diensten die over het netwerk
lopen. Dat zijn telefoon, televisie en
internet. Die diensten lopen via een
signaal dat over de glasvezel wordt
verstuurd. Dat gaat via (laser)licht. De
netwerkbeheerder verstuurt het signaal
over het netwerk; hij wordt ook wel de
belichter genoemd. Dit is Laag 2.
De providers zijn de derde laag. Zij
zijn de dienstenaanbieders op het
netwerk. Zij bieden hun diensten aan
bij de bewoners, verstuurd door de
belichter. De providers zorgen ervoor
dat u gebruik kunt maken van internet,
telefonie en televisie. De providers gaan
over het zenderaanbod en over de
internetsnelheden.
Providers leveren de diensten
Als gebruiker van het netwerk
heeft u normaal gesproken alleen
te maken met de providers. Deze
dienstenaanbieders hebben een
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contract met de coöperatie afgesloten
om hun diensten te mogen leveren
over ons netwerk. Zij betalen daarvoor
een huurbedrag per maand per
abonnee. De coöperatie streeft ernaar
om meerdere providers op het netwerk
toe te laten, zodat u als lid kunt kiezen
voor de provider die goed bij u past.
Momenteel zijn de volgende providers
actief voor particuliere klanten:
•
•
•
•
•

TriNed
MultiFiber
Stipte
Fiber
GlobalXS

Voor zakelijke klanten die hogere eisen
stellen aan hun internetverbinding en
eventueel aanvullende IT-oplossingen
wensen, zijn er nog andere providers:
•
•

WeServe zakelijk
TriNed zakelijk

Hoe kan ik gebruik maken van de
diensten?
Allereerst moet uw woning beschikken
over een glasvezelaansluiting. U
vindt deze aansluiting meestal in
uw meterkast. Daar is een wit kastje
gemonteerd waar een groen kabeltje
naar binnen gaat. Dat kastje is uw
glasvezelaansluitpunt en wordt ook
wel FTU genoemd (Fiber Termination
Unit). Heeft u dit kastje in uw
woning? Gefeliciteerd, dan is uw huis
aangesloten op het netwerk van Sterk
Midden-Drenthe.
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Om gebruik te kunnen maken van
de glasvezel en de diensten die
beschikbaar zijn, moet u eerst een
abonnement afsluiten met een
van de providers. Op onze website
vindt u een overzicht van onze
providers en de abonnementen
die zij aanbieden. Ook vindt u
daar informatie over bijvoorbeeld
pakketten, internetsnelheden en het
zenderaanbod. Verder kunt u folders
van de providers en inschrijfformulieren
downloaden.
Op het moment dat u een contract
afsluit met een van de providers, wordt
u ook automatisch lid van Coöperatie
Sterk Midden-Drenthe UA. De provider
int automatisch het abonnementsgeld
bij u en de coöperatie int de
coöperatiebijdrage van € 11,00 per
maand (9,09 € excl. btw).
Met die bijdrage van onze leden en
de lijnhuur die de providers betalen,
worden de leningen van de provincie
en gemeente terugbetaald. Verder
worden die inkomsten gebruikt om het
beheer en onderhoud van het netwerk
te betalen.

Apparatuur
Als u een abonnement
bij een provider afsluit,
krijgt u apparatuur thuis
die aangesloten moet
worden om te kunnen
internetten, bellen of
televisiekijken. De providers
leveren verschillende
soorten apparatuur. Bij
TriNed, GlobalXS en Stipte
komt altijd een monteur
bij u thuis de installatie
verzorgen. Bent u handig?
Dan kunt u bij MultiFiber en
Fiber ook kiezen voor een
doe-het-zelfpakket.

Als u heeft gekozen voor DVB-Ctelevisie dan krijgt u een aansluiting
die via coaxkabels in uw woning loopt.
DVB-C is traditionele coaxaansluiting,
die op gewone televisies past. Deze
aansluiting werkt met een zogenaamde
DKT-aansluiting (zie afbeelding). Dat
is een conversie box van internet naar
televisiesignaal DVB-C (digitaal over
coax)

Deze aansluiting past maar op één
manier op uw glasvezelaansluitpunt
(FTU). U schuift het deksel van de
FTU en u ziet dan twee groene
aansluitingen, daar haalt u het
afdekdopje af. Dat doet u vervolgens
ook bij de groene connectoren van
de DKT en daarna schuift u de DKT
voorzichtig op de FTU. U kunt nu de
coaxkabel van uw tv op de connector
aan de zijkant van de DKT aansluiten.
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De verbinding tussen de DKT en de
meegeleverde (rode) FRITZ!Box 5490
modem/router maakt u met het gele
glasvezelkabeltje. Haal de beschermdop
van de groene connector van het gele
kabeltje en zorg dat u de glasvezel niet
te veel aanraakt.
Een glasvezelkabel kan snel kapotgaan.
Ook moet u het kabeltje niet scherp
ombuigen.

Deze groene connector past maar op
één manier in de groene connector aan
de onderkant van de DKT. Het palletje
moet daarbij in de uitsparing vallen,
druk voorzichtig aan tot u een klik
hoort. U haalt de dop van de blauwe
connector en doet die op dezelfde
wijze in de blauwe connector achterop
de FRITZ!Box. U moet nu alleen nog de
poweradapter aansluiten op de DKT en
op de FRITZ!Box.
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Als u heeft gekozen voor interactieve
televisie (ook wel IPTV genoemd) dan
sluit u het gele kabeltje met de groene
stekker aan op de rechter connector in
de geopende FTU. U kunt deze openen
door het deksel eraf te schuiven. De
connector past maar op één manier:
het palletje moet in de uitsparing vallen.
Vergeet niet eerst de beschermdopjes
eraf te halen. De blauwe stekker
sluit u aan op uw FRITZ!Box zoals
boven omschreven. Sluit verder de
poweradapter aan op de FRITZ!Box
en het lichtnet. Vervolgens sluit u een
UPS-kabel aan in de LAN-poort van
de FRITZ!Box (zie boven) en op de
achterzijde van de (zwarte) mediabox.
Daarna kunt u de HDMI-kabel op de
mediabox (settopbox) en uw televisie
aansluiten.

•
•

Wat is DVB-C-televisie?
Digital Video Broadcasting of DVB is
een internationaal aanvaarde open
standaard voor digitale televisie. Deze
standaard kan ook worden gebruikt
voor digitale radio.
Om de signalen op een beeldscherm
te kunnen weergeven, moeten deze
eerst worden gedecodeerd. Dat gebeurt
met een decoder. Dat kan een aparte
settopbox (mediabox) zijn die wordt
geplaatst tussen uw kabelaansluiting en
het ontvangsttoestel. Deze settopbox
wordt meestal via een scartkabel
of een HDMI-kabel op uw televisie
aangesloten.

•

•

•

aansluiten zonder extra kosten
Bij ontvangst zijn beeld en geluid
storingsvrij.
Binnen één kanaal kunnen
meerdere televisieprogramma’s
en een aantal radioprogramma’s
vergelijkbaar met de huidige
kwaliteitsstandaard worden
uitgezonden. In vergelijking met
analoge televisie is er dus ruimte
voor meer kanalen en een groter
aanbod van zenders mogelijk.
Het is mogelijk om extra informatie
uit te zenden. Voorbeelden daarvan
zijn Superteletekst, Elektronische
Programma Gids (EPG),
thuisbankieren en thuiswinkelen,
internet etc.
Omdat DVB-signalen digitaal zijn,
kunnen ze versleuteld worden, wat
mogelijkheden biedt voor betaal-tv
(Pay TV).
HD-beeld en surround-sound zijn
mogelijk.

De nadelen van DVB zijn:
De decoder kan ook in de televisie zijn
ingebouwd. Hedendaagse televisies
worden vaak verkocht met ingebouwde
(HD) DVB-T- en DVB-C-ontvangers (T
staat voor terrestrial, dat is over de ether
ofwel coax analoog, C staat voor cable
/ coax digitaal) en CI- of CI+-interface
voor de decryptie.

•

De voordelen van DVB zijn:
•

U kunt (afhankelijk van uw
provider) meerdere televisies
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•

Geen beeld-wel beeld. Dat
betekent dat wanneer het signaal
te zwak wordt (bijvoorbeeld bij
stortregens of een bewegende
schotel tijdens storm), het
beeld wegvalt of gaat blokken;
een tussenweg is er niet. Dit
in tegenstelling tot analoog
waarbij er bij storing ruis in beeld
komt. Bij onweer is er geen
satellietontvangst.
Voor sommige oudere televisies,

die niet beschikken over een
DVB-T-, DVB-C-, DVB-S- of DVBS2-ontvanger, heeft u een aparte
ontvanger/decoder nodig. Bij
DVB-T heeft u een aparte (kamer)
antenne nodig, en bij DVB-S een
extra schotelantenne of een LNB
met extra aansluitingen voor
een tweede coaxkabel. Dit is in
feite hetzelfde principe als de
spriet- of harkantenne bij analoge
ethertelevisie.

Wat is interactie televisie of IPTV?
Heel veel zenders in één abonnement.
Met IPTV is dat mogelijk. De afkorting
IPTV staat voor Internet Protocol
TeleVision. Deze techniek verschilt van
de traditionele televisie, doordat het
signaal via een IP-protocol ontvangen
wordt. Bij een normale televisie wordt
het signaal meestal via een coaxkabel
verstuurd.
IPTV-abonnement
Veel mensen denken dat IPTV alleen
op internet kan worden gekeken.
Het signaal komt immers via een
internetprotocol. Toch ligt het net
even anders. IPTV wordt namelijk op
een afgesloten netwerk gebruikt dat
compleet los van internet staat. Het is
een apart netwerk waar alleen IPTVverkeer overheen gaat. Dat aparte
netwerk is nodig om de benodigde
bandbreedte te waarborgen.
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Wat heeft u nodig voor IPTV?
IPTV loopt via IPTV-signalen die
door verschillende providers worden
aangeboden. De provider levert ook
een decoder die de signalen voor u
decodeert. Naast de decoder heeft u
een modem nodig, bijvoorbeeld de
FRITZ!Box 5490 die meegeleverd wordt.
Daarop kunt u de decoder aansluiten en
kunt u op uw Smart-tv gebruikmaken
van IPTV. Kortom, de benodigdheden
voor IPTV zijn:
•
•
•
•

Provider met IPTV-signalen;
Decoder;
glasvezelmodem;
(Smart-)tv.

IPTV-pakket
In principe heeft u met IPTV geen
limiet op het aantal zenders. U kunt
alle zenders bekijken die in het pakket
van uw provider zitten. U kunt dus uw
keuze voor een provider baseren op het
zenderpakket waar u het meeste voor
voelt.
IPTV op meerdere tv’s in huis?
Wilt u IPTV gebruiken op meerdere
televisies? Dat kan. U heeft dan wel
voor iedere televisie een aparte decoder
nodig .
Wat kunt u nog meer met IPTV ?
•
•
•

Opnemen
Programma gemist
Begin gemist

FRITZ!Box 5490
De Fritz!Box 5490 is een uiterst
moderne glasvezel router/modem van
het bekende Duitse merk Fritz!.
U kunt daar verschillende apparaten op
aansluiten:
•
•

•
•

2 x analoge telefoon
1 x ISDN-telefoon. In de
Fritz!Box zit een DECT-centrale
dus u kunt een DECT-telefoon
koppelen met de Fritz!Box. U
kunt ook een Fontelefoon van
Fritz! kopen. Knopje indrukken
en hij zit in uw netwerk. Zie
de webshop: www.shop.
sterkmiddendrenthe.nl
4 x 1 gigabyte LAN-aansluiting
voor pc etc.
2x USB 3.0

Verder beschikt deze router standaard
over twee wifinetwerken, namelijk 2.4
GHz en 5GHz, dual wireless AC+N.
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Wifi
Wifi valt onder het thuisdomein en is
dus de verantwoordelijkheid van de
klant. De provider kan u echter wel
helpen met uw wifi.

Uw internetaansluiting
Wie is verantwoordelijk
voor de werking van uw
snelle internetverbinding?
Alles tot het
glasvezelaansluitpunt bij u
thuis (FTU) is het domein
van de netwerkeigenaar.
En het stukje tot en met de
FRITZ!Box is het domein van
de provider.

U kunt uw wifiverbinding instellen
op de 5 GHz. Dat is supersnel, maar
komt iets minder ver dan het 2.4 GHz
netwerk. Deze verbinding is iets minder
snel, maar komt verder. Wilt u in andere
vertrekken in uw woning of buiten ook
goede wifi, plaats dan een repeater van
FRITZ! Kijk daarvoor op onze webshop
op www.shop.sterkmiddendrenthe.nl.
Daar kunt u FRITZ!-toebehoren kopen
met korting.
Als u uw pc rechtstreeks aansluit op de
FRITZ!Box kunt u ook de instellingen
aanpassen. Dat kan soms handig zijn
als u plotseling een slecht bereik heeft.
Of omdat uw buren op hetzelfde kanaal
zitten als u. U kunt dan een ander
wifikanaal kiezen. De FRITZ!Box heeft
heel veel mogelijkheden.

Lees altijd eerst de
gebruikershandleiding
van uw modem / router
voordat u allerlei
wijzigingen doorvoert

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook altijd
contact opnemen met uw provider, die
kan van afstand ook bepaalde zaken
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instellen. Komt u er helemaal niet uit
dan kunt u externe hulp inschakelen,
bijvoorbeeld via www.sleutelstudent.nl.
Ook kunt u ook contact opnemen met
JeeWee voor uw PC (telefoon: 0593
232116). Dit bedrijf uit Westerbork biedt
computerhulp aan huis en kan u helpen
om uw wifiproblemen snel op te lossen.
Hoe zit het met de internetsnelheid?
Glasvezel is ontzettend snel. Er
wordt meestal gesproken over
de up- en downloadsnelheid.
De downloadsnelheid wordt
uitgedrukt in Mbit/s. Dat zijn de
megabits per seconde. U ziet aan
de downloadsnelheid hoe snel
u bestanden vanaf het internet
kunt binnenhalen. Het gaat om de
snelheid waarmee u bijvoorbeeld een
internetpagina opent of een video
bekijkt op YouTube.
De uploadsnelheid wordt ook
uitgedrukt in Mbit/s. Uploaden is het
via internet versturen van bestanden.
Bijvoorbeeld het verzenden van een
e-mail of het uploaden van een foto
op Instagram of Facebook. Vaak is
de uploadsnelheid die providers je
bieden lager dan de downloadsnelheid.
Bij glasvezelinternet is de up- en
downloadsnelheid gelijk.
•

100 Mbit/s - Lekker snel, geschikt
voor tv en internetten voor een
tweepersoonshuishouden.

•

500 Mbit/s - Supersnel, geschikt
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voor gezinnen met kinderen waar
meerdere tv’s zijn en er veel en
zwaar gebruikgemaakt wordt van
het internet en er bijvoorbeeld
online gegamed wordt.
•

Tot 1.000 Mbit/s- Razendsnel, voor
de echte heavy users.

Wilt u uw internetsnelheid meten?
Doe dat dan altijd bekabeld. Met een
kabel tussen uw pc en FRITZ!Box. Als
u de snelheid met de telefoon meet,
dan krijgt u uw wifisnelheid. Dat kan
uiteraard ook handig zijn, maar dit zegt
niets over de snelheid die u binnenkrijgt
via uw glasvezelkabel.
Verder: is uw laptop of pc wel geschikt
voor 500 of 1.000 Mbit/s? Dat is
afhankelijk van de LAN-poort op uw pc
of laptop. Als dat een 100 Mbit-poort is,
dan laat deze maar 100 Mbit/s door. Als
er dus 500 of 1.000 Mbit snelheid bij uw
binnenkomt, kan uw computer daar in
dat geval niet optimaal van profiteren.
Als u dan uw internetsnelheid meet,
krijgt u de maximale snelheid van uw
LAN-poort en niet de snelheid van uw
glasvezelverbinding. Zorg dus voor een
laptop met een snelle LAN-poort.

Handige apps die u kunt gebruiken
Er zijn een aantal handige apps die u
kunt downloaden op uw smartphone.

•

Glasvezel-SMD - Dit is een app
van Sterk Midden-Drenthe met
het laatste nieuws, toegang tot
de webshop en veelgestelde
vragen. Als u de app op uw
mobiele telefoon installeert kunt
u pushberichten ontvangen over
actuele storingen.

•

Fritz!Fon - Met deze app van
Fritz!Box wordt uw mobiele
telefoon thuis ook uw huistelefoon
op de vaste lijn.

•

Fritz!WLAN - Met deze app
kunt u uw wifisnelheid meten
op verschillende plekken in uw
woning. U kunt door het huis lopen
om te zien waar er goed bereik is
en waar het bereik slechter wordt.
U kunt dan bepalen waar u uw
repeater gaat ophangen. Vaak is
dat op een plaats waar het bereik
nog redelijk goed is.

•

App van uw provider - Met deze
app van de providers kunt u live tvkijken op uw telefoon of tablet als
u wifi hebt. Dat kan tegenwoordig
overal in Europa. U kunt op uw
telefoon ook opnames instellen en
die bijvoorbeeld later thuis op uw
tv bekijken.
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Naast de inspanningen voor
netwerkstabiliteit, klanttevredenheid,
ledengroei en administratieve efficiëntie
regelt Sterk Midden-Drenthe onder
andere de volgende zaken:
•

Wat doet de
coöperatie
allemaal?
De coöperatie behartigt de
belangen van de leden in de
ruimste zin van het woord.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innen maandelijkse
coöperatiebijdrage leden
Factureren providers voor de
vezelhuur
Betalen rente/aflossing aan
gemeente en provincie
Sluiten contracten met providers,
belichters, e.d.
Gesprekspartner voor gemeente/
provincie
Beheer en onderhoud aan het
netwerk en POP’s
Verzorgen van na-aansluitingen en
nieuwe aansluitingen
Regelen verleggingen van kabels
Oplossen en factureren (graaf)
schades
Ketenoverleg met stakeholders
Acties om nieuwe leden te werven

Wat is een coöperatie eigenlijk?
Een coöperatie is een bij notariële akte
als coöperatie opgerichte vereniging.
Een coöperatie wordt opgericht om
met samenwerking (coöperatie) van de
leden in bepaalde stoffelijke behoeften
te voorzien door het sluiten van
overeenkomsten met die leden.
De coöperatie wordt opgericht bij de
notaris, bij notariële akte. Die akte moet
ook de statuten van de coöperatie
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bevatten. Daarin moeten onder andere
naam, zetel en doel worden genoemd.
Ook moeten de verplichtingen van de
leden tegenover de coöperatie worden
aangeduid, moet de wijze van het
bijeenroepen van de ledenraad worden
opgenomen en moet de wijze van
ontslag en benoeming van bestuurders
en Raad van Commissarissen worden
vastgelegd.
Ten slotte moet de coöperatie in het
handelsregister van de Kamer van
Koophandel worden ingeschreven.

De ledenraad
Deze wordt door de leden gekozen.
De verkiezingen zijn voorjaar 2019
gehouden. Om de twee jaar zijn er
verkiezingen en kunnen kandidaten
zich opgeven.
Wat zijn de bevoegdheden van de
ledenraad?
•
•
•

Wie doet dan wat in de coöperatie?
•
•

Bestuur/directie is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken.
De RvC heeft het controleren van
het bestuur als taak.
Bepaalde belangrijke
bestuursbesluiten moeten door de
RvC goedgekeurd worden (staat in
directiereglement).
Daarnaast mag de RvC in beginsel
ook bestuurders benoemen en
schorsen (staat in statuten).
Commissarissen zelf worden op
voordracht van de RvC benoemd
door de ledenraad (staat in profiel
RvC-lid en reglement ledenraad).
De ledenraad kan commissarissen
ontslaan (staat in statuten).

•
•

•

•

•

U wordt vertegenwoordigd door de
ledenraad
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•

•

•

•

De statuten en de reglementen
vaststellen en wijzigen
De leden van de RvC benoemen en
ontslaan
Beslissen over de vaststelling
van de begroting, alsmede de
jaarrekening
Goedkeuring van de aanpassing
van de maandelijkse
coöperatiebijdrage van de leden
(met uitzondering van de jaarlijkse
indexatieverhoging) op basis van
een door de RvC goedgekeurd
directievoorstel. Pas als de leningen
zijn afgelost, kan er gesproken
worden over een eventuele
verlaging van de bijdrage.
Beslissen over decharge voor het
gevoerde beleid van de directie en
het toezicht daarop
Met inachtneming van artikel 11
van de statuten vaststellen van de
vergoeding van de RvC-leden
Beslissen over een juridische
fusie alsmede over een juridische
splitsing van de coöperatie
Beslissen over ontbinding van de
Coöperatie

Hoe blijf ik op de hoogte?
De directie brengt iedere maand een
nieuwsbrief uit. U kunt zich op onze
nieuwsbrief abonneren via www.
sterkmiddendrenthe.nl. Uitschrijven
voor de nieuwsbrief kan de coöperatie
niet voor u doen, dat kunt u zelf doen
via de link onder aan de nieuwsbrief.
De ledenraad brengt op regelmatige
basis een nieuwsbulletin uit: Glaspraat.
In principe krijgen alle leden dit
automatisch toegezonden, mits het
mailadres bekend is.
Via de site www.sterkmiddendrenthe.nl
kunt u het laatste nieuws volgen.
Op de app Glasvezel SMD (te
downloaden via de Apple Store en de
Play Store) kunt u niet alleen op de
hoogte blijven, maar ook pushberichten
ontvangen met informatie over actuele
storingen.
U kunt de coöperatie ook vragen stellen
via de website, maar ook mailen aan
info@sterkmiddendrenthe.nl of bellen
met 0593-760021.
Uw gegevens
Uw gegevens, zoals e-mailadres en
bankgegevens, heeft de coöperatie
nodig voor de facturatie. Als hierin iets
wijzigt, wilt u dit dan niet alleen aan uw
provider doorgeven, maar ook aan de
administratie van de coöperatie? Dit kan
via info@sterkmiddendrenthe.nl.
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U kunt zich op
onze nieuwsbrief
abonneren via www.
sterkmiddendrenthe.nl

Bij en storing van internet, tv en
telefonie belt u altijd met uw provider. U
geeft uw naam, adres, postcode, plaats
en eventueel klantnummer en vertelt
wat er precies aan de hand is.
Belangrijke telefoonnummers:

Storingen
De coöperatie behartigt de
belangen van de leden in de
ruimste zin van het woord.

Fiber		
Stipte		
WeServe		
TriNed		
MultiFiber
GlobalXS		

020-760 50 40
0320-29 44 44
074-76 00 370
0880-80 30 30
074-20 51 088
0320-29 44 88

Bij een graafschade aan de kabel of bij
beschadiging van de FTU (het witte
kastje) belt u ook uw provider en
geeft de schade door. Belangrijk is dat
u ook vermeldt wie de schade heeft
veroorzaakt. Een aannemer (welke?)
of uzelf. Uiteindelijk komt de BAM de
schade herstellen. Dat is niet gratis. De
aannemer is hiervoor verzekerd. U bent
zelf ook WA-verzekerd, dien de nota
dan ook in bij uw verzekeraar.
Op onze website ziet u of er problemen
zijn in het netwerk van Sterk MiddenDrenthe. Verder kunt u ook op de
website van uw provider kijken of zij
storingen melden:
www.stipte.nl
www.fiber.nl
www.trined.nl
www.globalxs.nl
www.multifiber.nl Wat moet u doen bij
graafschades?
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Wat moet u doen bij graafschades?
Ons glasvezelnetwerk ligt onder
de grond. Dat betekent dat er
waarschijnlijk ook bij u een kabel
onder uw tuin, voortuin of oprit ligt. In
principe ligt het daar veilig, maar als u
in uw tuin aan het werk bent, kan het
natuurlijk gebeuren dat u per ongeluk
de glasvezelkabel beschadigt. Of zelfs
kapotmaakt. Ook een aannemer die bij
u op het terrein aan het werk is, kan
graafschade veroorzaken. Wat moet u
dan doen?

Bel bij graafschades altijd direct met uw
provider om de schade door te geven.
De provider informeert vervolgens alle
betrokken partijen waarna het herstel
van uw kabel in gang gezet wordt.
Als u de graafschade meldt, moet u
ook aangeven door wie de schade is
veroorzaakt. Bijvoorbeeld door uzelf of
door een aannemersbedrijf. Als u de
schade niet zelf heeft veroorzaakt, moet
u de adresgegevens van de veroorzaker
ook doorgeven.
De melding van de graafschade komt
ook binnen bij ons (de coöperatie) en
wij zorgen er vervolgens voor dat BAM
de schade bij u komt repareren en de
glasvezels weer met elkaar verbonden
worden. Een dergelijke reparatie van
de glasvezelkabel die eigendom is van
de coöperatie is niet gratis. In onze
algemene voorwaarden kunt u daar
meer over lezen.
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Verzekering
Een aannemer die een graafschade
veroorzaakt is daarvoor verzekerd.
Wanneer u de schade zelf veroorzaakt
met handwerkzaamheden, dan bent u
daar vaak WA voor verzekerd. Als het
niet om handwerkzaamheden gaat,
wordt een graafschade meestal niet
gedekt. Dus wanneer u bijvoorbeeld
een mini-kraan huurt, zorg er dan voor
dat u daarbij ook een verzekering afsluit
voor graafschades.

Gaat u in uw tuin aan het
werk met een gehuurde
mini-kraan? Sluit dan
altijd en verzekering
af voor graafschades

Wie is wie?
Wie is wie bij coöperatie
Sterk Midden-Drenthe?
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Roel Seele
Directie
“Na de studie Chemische Technologie
aan de HTS ben ik direct gestart in
de flexibele verpakkingsindustrie. Ik
heb eerst een aantal technische en
productiemanagement functies vervuld
bij verschillende (inter)nationale
bedrijven. De laatste 16 jaar werkte ik als
algemeen directeur van bedrijven in de
verpakkings- en de spuitgietindustrie.
Mijn laatste functie was directeur
van een ingenieursbureau. In deze
functies heb ik veel ervaring opgedaan
met verkoop, marketing, business
administratie en projectmanagement
van grote investeringsprojecten. Al met
al ruim 30 jaar ervaring in Nederland,
België en Duitsland. De laatste 2,5 jaar
ben ik als voorzitter van de stichting
Sterk Midden Drenthe intensief
betrokken bij het glasvezelinitiatief
in Midden-Drenthe. Verder ben ik
voorzitter van de branchevereniging
van Flexodrukkers in de Benelux, de
EFTA Benelux en ben ik voorzitter van
de voetbalvereniging Witteveense
Boys’87.”

Remko Pars
Techniek, klanttevredenheid en
ledengroei
“Met een achtergrond van hotelschool
en retail, ben ik in 2000 de IT in
gerold. Initieel vanuit de technische
kant en later heb ik meer de proces
en organisatorische kant op gezocht.
Afgelopen jaren was ik actief bij KPN
als ketenmanager in de glas- en
koperketens (“InternetPlusBellen”)
en later als manager operationeel
verantwoordelijk voor het beheer
van de mobiele IT van KPN en Telfort.
Het samenwerken met en verbinden
van verschillende ketenpartijen is
mijn kracht; focus op de klant, maar
tegelijkertijd ook kostenefficiënt.
Begin 2018 ben ik mijn eigen bedrijf
gestart met als doel het helpen van
bedrijven in groeien door de inzet
van technische mogelijkheden en
kansen. Met mijn vrouw Mariëtte en
3 zoons, woon ik sinds 2013 in Beilen.
Daar ben ik (oa) actief in het bestuur
van tennisvereniging TC Smalhorst en
lid van de GMR van de basisscholen
organisatie CKC Drenthe.”

Henk van de Boer
Voorzitter RvC
“We wonen, werken en leven sinds
1978 in Drenthe en Westerbork in het
bijzonder. Dat geeft ons een gevoel van
rust en thuis zijn. De ontwikkelingen
om ons heen gaan steeds sneller.
Daar hoort een stabiele en snelle
verbinding met de steeds groter
wordende buitenwereld bij. Logisch
dat een ‘passende’ glasvezel voor de
hele gemeente Midden-Drenthe daarin
een belangrijke voorwaarde is. Sterk is
dat inwoners zelf het initiatief nemen
om tot realisatie van een glasvezelnet
te komen. Draagvlak is dan ook het
fundament onder de coöperatie. Het is
ook logisch dat de gemeente MiddenDrenthe en de provincie Drenthe deze
projecten faciliteren. Daarmee worden
extra mogelijkheden geboden voor
economische activiteiten en bovenal
persoonlijke invulling en ontwikkeling
door mensen zelf.”

Op onze website vindt u meer
informatie over de samenstelling
van de coöperatie. U kunt daar ook
zien door wie de ledenraad wordt
vertegenwoordigd.
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www.sterkmiddendrenthe.nl

www.sterkmiddendrenthe.nl

