Deelnemersvergadering van de Stichting Glazenkamp op 11 juni 2008
Aanwezig: Marja Quik, Jean Popma (voorzitter), René Hemmer (bestuurslid), Christof
Kerkhof (bestuurslid), Boudewijn Nederkoorn (penningneester), Wim Janssen, Bart Boll, Pie
Laeven, Marcel van Onna en Frans Pingen (secretaris).
Berichten van verhindering: Isa Maks, Hans Bruning, Paul Rabsztyn, Eric de Laat en Ruud de
Kluijs.
1. Opening:
De voorzitter opent de jaarlijkse vergadering en deelt de vergadering mede dat er vijf
schriftelijke afmeldingen zijn. Vervolgens vraagt hij de deelnemers of er aanleiding is om de
toegezonden agenda te wijzigingen of aan te vullen. De deelnemers gaan met de agenda
akkoord, waarop de voorzitter deze definitief vaststelt.
2. Verslag deelnemersvergadering november 2007
Het verslag van de vorige deelnemersvergadering van 1 november 2007 wordt aan de orde
gesteld en ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2007
Aan de orde is het jaarverslag van 2007. Desgevraagd worden er van de zijde van de
deelnemers geen opmerkingen gemaakt, waarop de voorzitter aangeeft dat het jaarverslag
2007 daarmee door de vergadering van deelnemers is vastgesteld en dat het naar de sponsoren
zal worden verstuurd om hen zodoende op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van de
stichting Glazenkamp in het afgelopen jaar.
4. Jaarrekening 2007
De penningmeester meldt dat de jaarrekening een verlies van 3.676 euro laat zien
voortvloeiend uit het feit dat er nauwelijks inkomsten zijn geweest. Die komen pas in 2008 als
de gebruikers van het demonstratienetwerk voor hun aansluiting gaan betalen. De aanvullende
investeringen die we gedacht hadden te doen hebben niet plaatsgevonden. Ook de
campagnekosten zijn zeer beperkt gebleven. De drukkosten van de flyers zijn door XMS
betaald. Momenteel heeft stichting Glazenkamp ruim 10.000 euro aan liquide middelen die
kunnen worden aangewend ten behoeve van activiteiten binnen de stichtingsdoelstelling.
De penningmeester wordt gevraagd voortaan een beperkt kasstroomoverzicht op te nemen bij
de financiële stukken.
Nadat gebleken is dat er van de zijde van de deelnemers geen opmerkingen meer zijn, meldt
de voorzitter dat daarmee de jaarrekening 2007 door de deelnemersraad is vastgesteld.
5. Verslag bestuur campagne vraagbundeling
De voorzitter meldt dat de vraagbundeling zeer succesvol verloopt. Er was 40% van de
potentieel 2.900 aan te sluiten woningen nodig om de aannemer te bewegen de spade in de
grond te zetten. Intussen zitten we al boven de 60%. De voorzitter complimenteert alle
mensen die hun steentje aan de campagne hebben bijgedragen.
6. Voortgang van de stand van zaken met Reggefiber en XMS
Het bestuur geeft aan met de contracten in de afrondende fase te verkeren. Zoals vaak, geldt
ook hier dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Het bestuur moet erg alert zijn op veel
detailzaken. De ‘memorandum of understanding’ die in december 2007 is aangegaan moet
nog op een aantal cruciale punten uitgewerkt worden. Het bestuur gaat er niettemin vanuit dat
in september van dit jaar gestart kan worden met de aanleg van het glasvezelnetwerk.
De penningmeester geeft aan intussen ook een gesprek te hebben gehad met wethouder
Lucassen en een aantal wijkvertegenwoordigers vanuit andere wijken in Nijmegen. De
signalen vanuit de gemeente zijn positief ten aanzien van een mogelijke uitrol van het
glasvezelnetwerk in de rest van Nijmegen. Stichting Glazenkamp is bereid om met steun van

de gemeente het glazenkamp demonstratienetwerk uit te breiden naar andere wijken. Een
deelnemer merkt op dat UPC momenteel aanbiedingen heeft op HDTV. De voorzitter geeft
aan dat hij XMS erop heeft gewezen dat ze meer ambitie zal moeten tonen en laten zien dat er
veel meer mogelijk is met HDTV.
7. Jaarplan en begroting 2008
a. De penningmeester geeft aan dat het jaarplan begin van het jaar is opgesteld. Bij doorlezing
nu, zijn we al aanbeland bij onze doelstelling. Met betrekking tot de ondersteuningsstructuur
hebben 70 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Er komt een ‘front office’ die alle vragen
aan info@glazenkamp.nl zal beantwoorden. Zeven mensen zullen de ‘front office’ gaan
bemannen. De organisatie lijkt daarmee goed in de steigers te komen staan. Voorts hebben we
nog de ‘Taskforces’ die uitgebouwd zullen gaan worden.
De voorzitter stelt voor dat wanneer er verder geen opmerkingen meer zijn het Jaarplan 2008
vast te stellen. De deelnemersraad gaat hiermee akkoord.
b. De begroting 2008 is aan de orde. De penningmeester merkt op dat het opgenomen verlies
gelijk staat aan de afschrijvingen. De ‘Taskforces’ zijn tot dusver ruim binnen hun begroting
gebleven maar ook dit jaar zal er wel een budget voor moeten worden gereserveerd. Verder
wordt toegelicht dat de inkomsten uit diensten de abonnementskosten van de deelnemers zijn.
Aan bestuurskosten zijn er met name nu nog de reiskosten in verband met de
onderhandelingen met Reggefiber en XMS.
Nadat de deelnemersraad akkoord is gegaan met de begroting 2008 is deze daarmee
vastgesteld.
8. Wijzigingen per 1 juli 2008 na overdracht van het deelnemersbestand aan XMS
De voorzitter merkt op dat nadat het glasvezelnetwerk operationeel is, er ruim 1700 nieuwe
deelnemers bij komen. De vraag die aan de orde moet komen is hoe dit te organiseren. Het
bestuur geeft aan dat het denkt aan een eventueel getrapte vertegenwoordiging. Bijvoorbeeld
ongeveer 30 mensen in een deelnemersraad. Vanuit de deelnemersraad wordt daarentegen
voorgesteld om te vergaderen via de elektronische weg. Dit is erg ambitieus maar gezien de
rol die stichting Glazenkamp heeft, lijkt dit een uitdaging om voor te gaan. Virtuele
deelnemers zouden zich daadwerkelijk moeten aanmelden. De discussie over de stukken kan
a-synchroon via een forum, waarbij je kunt stemmen over de stukken. Op deze wijze gebruik
je het medium in z’n ultieme vorm. Het bestuur zegt toe dit voorstel mee te nemen naar de
‘Taskforce’ nieuwe toepassingen.
Een andere wijziging waaraan het bestuur nog refereert, is de nieuwe wettelijke regeling die
het mogelijk moet gaan maken om na verloop van een vol abonnementsjaar er een wettelijke
opzegtermijn komt van 30 dagen. Daarmee komen stilzwijgende verlengingen dus te
vervallen. In hoeverre de nieuwe wet voor ons als stichting op tijd komt is echter de vraag.
Als laatste wordt opgemerkt dat de website van de stichting Glazenkamp wordt aangepast om
de komende fase adequaat te kunnen ondersteunen.
8. Rondvraag:
De houdbaarheidsdatum van het straks voor alle deelnemers beschikbare nieuwe e-mailadres
[@Glazenkamp.net] wordt aan de orde gesteld. Als men daarna naar een andere provider gaat,
dan ben je dat e-mail adres ook kwijt. Het bestuur geeft aan dat gezocht wordt naar een
mogelijkheid om deze adressen onafhankelijk te laten blijven.
9 sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de plezierige wijze van vergaderen en inbreng. De
vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.

