
Governance coöperatie Fryslân Ring 
 

Historie: 

Bedrijfsleven en overheid in Friesland zijn het met elkaar eens: de digitale 

snelweg is hét middel om de provincie Friesland stevig op de economische kaart 

van Nederland te zetten. Want breedband biedt een supersnelle digitale verbinding van, naar en 

binnen Friesland: zonder files en altijd bereikbaar! Met toepassingsmogelijkheden die het leven 

van ondernemingen en instellingen makkelijker en goedkoper maken, het vestigingsklimaat voor 

bestaande en nieuwe bedrijven met sprongen vooruit laten gaan en die extra werkgelegenheid 

kunnen opleveren.  

 

In 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Friesland aan het Utrechtse adviesbureau Dialogic 

opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak voor de realisering van een 

glasvezelnetwerk voor breedbanddiensten. Omdat echter ook het Friese adviesbureau Clear Mind 

IT Consultancy al een aanvang had genomen met het opzetten van een provinciaal 

glasvezelnetwerk, is besloten om de inspanningen samen te brengen in het initiatief van de 

Fryslân Ring. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de gelijknamige coöperatie. 

 

Dit plan van aanpak op hoofdlijnen is gericht op de vraagbundeling vanuit het bedrijfsleven in 

Friesland. Wens is zo spoedig mogelijk toe werken naar een provinciaal dekkend, open 

glasvezelnetwerk. 

 

Doel van Fryslân Ring: 

 Het ontwikkelen en behouden van een voor een ieder open glasvezelnetwerk 

 Het doen ontstaan van een zo gunstig mogelijke prijzen voor het gebruik van infrastructuur 

(open netwerk) en ICT-dienst 

 Het stimuleren van leveranciers van breedband- en ICT-diensten in het ontwikkelen van 

nieuwe door gebruikers gewenste diensten en het behartigen van de belangen van gebruikers 

in de ontwikkeling van nieuwe diensten en alles wat daarmee kan samenhangen 

 

Dit doel tracht Fryslân Ring te bereiken door: 

 Het behartigen van de belangen van haar leden bij de inkoop 

 Het behartigen van de belangen van de leden bij de ontwikkeling van nieuwe diensten 

 Het realiseren en eventueel beheren van overeenkomsten tussen individuele leden en 

leveranciers als hiervoor bedoeld 

 Al hetgeen te doen wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn 

 

De coöperatie zal voor het bereiken van het doel eigen glasvezelverbindingen kunnen aanleggen 

en/of in eigendom kunnen verwerven. 

 

De coöperatie heeft geen winstoogmerk maar wel inkomsten in de vorm van een bescheiden 

contributie van de leden en een “fee” die door de leden betaald wordt over de waarde van de 

overeenkomst die de coöperatie voor af te nemen glasvezelverbindingen en breedbanddiensten 

tussen een lid/gebruiker en leverancier(s) tot stand heeft gebracht.  

 

Lidmaatschap: 

Leden van de coöperatie kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Het 

lidmaatschap is overdraagbaar. Hiervoor is wél goedkeuring van het bestuur vereist. het bestuur 

beslist over de toelating van leden. Deze delegeren dit naar de directeur. 

 

 



Organogram: 

 
Bevoegdheden: 

De leden benoemen de ledenraad.  

 

De ledenraad: 

 stelt het aantal bestuursleden vast, waarbij er minimaal 3 bestuurders moeten zijn.  

 Benoemt de bestuursleden 

 Kan bestuursleden schorsen of ontslaan 

 Stelt de vergoeding van het bestuur vast 

 Geeft goedkeuring aan de jaarrekening 

 Bepaalt het aantal leden in de ledenraad 

 

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en met de overige taken welke hen bij 

wet en/of de statuten zijn opgedragen zoals het opstellen en vaststellen van beleidsplannen. Het 

bestuur stelt de directeur aan en kan deze ook schorsen of ontslaan. 

 

De directeur is belast met de dagelijkse leiding en overige activiteiten van de coöperatie, de 

voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. 

 

De ledenraad: 

De ledenraad bestaat uit een afvaardiging die door en uit de leden wordt gekozen. Dit zijn 

maximaal 25 leden. Het streven is naar een geografische spreiding. 

De ledenraad stelt indien nodig een kiesraad van 3 leden in vanuit de leden van de ledenraad. 

Deze kiesraad stelt de verdeling van het aantal afgevaardigden per regio voor en legt deze ter 

goedkeuring voor aan de ledenraad.  

 

Het bestuur: 

Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad. De benoemingstermijn van bestuursleden 

bedraagt drie boekjaren. Een bestuurder is één keer herkiesbaar. Het bestuur wijst uit haar 

midden een voorzitter aan. 

 

Bijeenroeping ledenraad: 

Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar door het bestuur een 

vergadering van de ledenraad bijeengeroepen. Doel is het uitbrengen van het verslag door het 

bestuur over het gevoerde beleid en vaststellen van de jaarrekening. Indien er moet worden 

gestemd geldt een meerderheid van stemmen.  

Bij een statutenwijziging geldt dat er tenminste een twee derde meerderheid moet zijn. 

 

 

Aansprakelijkheid van de leden: 

De leden van de coöperatie hebben een beperkte aansprakelijkheid voor de 
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Directeur



Lidmaatschapskosten. Voor de rechtspersonen is dit €75, - per jaar en voor de particuliere leden 

is dit € 35, - per jaar. Particuliere leden met een glasaansluiting, wordt een korting op de 

contributie van € 35, - per jaar gegeven.  

 

Financiële controle 

Maandelijks wordt door een bestuurslid een check gedaan op inkomende facturen. Betalingen 

door Fryslânring aan Clear Mind worden vooraf door een bestuurslid voor akkoord ondertekend. 

Per kwartaal rapporteert de directeur aan het bestuur. Een bestuurslid heeft een raadpleegfunctie 

betreffende de bankmutaties. 

 

Bevoegdheden 

Binnen Fryslânring is er sprake van een bevoegdhedenregeling, waarbij onderscheid is gemaakt 

tussen de bevoegdheden van de directeur, de bestuursleden afzonderlijk en het bestuur als 

collectief. 

 

 


