Verslag ledenraadvergadering
Coöperatieve Vereniging Fryslân Ring U.A.
Datum: 22 juni 2016, 15.30 uur
Aanwezigen: Durk van Tuinen (voorzitter FR), Hein Visser (bestuur FR), Robert Koopmans (bestuur FR),
Pepijn Lavrijssen (directeur FR), Johan Keuning (Friso Bouwgroep), Siebe Bosch (SBSAFE), Richard Lieffering
(Exxes), Frans Hoekstra (Particulier) en Janina Meijerhof (FR)
Afwezig met kennisgeving: Symen Damstra (Damstra Installatietechniek), Jelle van der Velde (Van der
Weerd Installatietechniek).
1. Opening
Durk van Tuinen opent de vergadering rond 15.40 uur en heet de aanwezige leden welkom op deze
ledenraadvergadering van de Coöperatieve Vereniging Fryslân Ring.
2. Verslag voorgaande ledenraadvergadering van 10 juni 2015
Er zijn geen aanvullingen.
3. Terugblik 2015
Pepijn Lavrijssen geeft een status update van de coöperatie aan de hand van een presentatie die apart is
bijgevoegd. We zijn als coöperatie verder gegaan met het verglazen van de adressen met een slechte
internetverbinding. Het betreft momenteel zo’n 25 à 30.000 adressen in Friesland.
De verschillen in aanlegkosten zijn enorm omdat sommige witte adressen soms dicht bij elkaar of juist ver
uit elkaar liggen.
Wat betreft Breedband in Friesland was er een bijeenkomst op het provinciehuis in Leeuwarden waar de
algehele stemming heerste van; “het wordt tijd”. Het bestuur maar ook de ledenraad bevestigen dat dat
gevoel leeft.
De vrijheidsgraad van de coöperatie wordt beïnvloed door de opdracht van het Breedbandloket (opdracht
van de provincie) omdat als wij geen andere activiteiten mogen oppakken in buitengebieden, zonder
goedkeuring van de provincie. De eerste aanvraag hiervoor hebben wij gedaan in mei 2015, tot op heden
hebben wij deze goedkeuring niet ontvangen.
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4. Jaarrekening 2015 (inclusief governance)
De ledenraad keurt unaniem de jaarrekening goed. De aanwezigen spreken daarbij hun waardering uit
voor het feit dat er tegenwoordig een jaarverslag vanuit het bestuur in de jaarrekening is opgenomen. Het
bestuur streeft optimale transparantie na en om die reden is eveneens een samenvatting van de invulling
van governance binnen de coöperatie aan de jaarrekening van 2015 toegevoegd.
5. Vooruitblik/Forecast 2016 (zie de presentatie sheet 26 tot 45 in de bijlage)
Tijdens de ledenraadvergadering wordt de presentatie die de provincie op 14 juni 2016 aan de
burgerinitiatieven heeft gegeven, besproken (sheet 26 tot en met 45 in de bijlage).
De verschillende opties om tot verglazing te komen worden besproken naast de knelpunten en mogelijke
uitkomsten. Op 12 Juli zal de provincie besluiten voor welke oplossing men kiest.
6. Kennismaking bestuursleden
Durk van Tuinen (voorzitter Fryslân Ring) geeft aan dat het belangrijke maatschappelijke thema hem
aansprak om actief betrokken te zijn bij de Fryslân Ring. Het er mede voor zorgen dat de afgelegen
gebieden ook verglaasd gaan worden om voor iedereen glasvezel met de bijbehorende diensten mogelijk
te maken. Hij is nu een jaar bezig bij de Fryslân Ring en ook hij verwacht om binnenkort “los te kunnen
gaan”.
Hein Visser (bestuurslid Fryslân Ring) bespreekt uitvoerig zijn motivatie om toe te treden tot het bestuur.
Al langere tijd heeft hij interesse in het hogere internet gebruik in het Noorden waarbij de afhankelijkheid
van het buitengebied een punt is wat is blijven hangen. De groeiende noodzaak maar ook onzekerheid is
lastig maar ook een uitdaging. Er is werk aan de winkel want we lijken de voorsprong te verliezen. Ten
aanzien van glasvezelnetwerken in het buitengebied bespreekt de heer Visser de vier fasen:
vraagbundeling, opstartfase, uitvoerfase en beheerfase. Aandachtspunt is dat de beheerkosten vaak niet
worden meegenomen.
Er wordt aangegeven dat als er zaken leven bij de leden van de ledenraad, die opheldering behoeven, dat
men dan zich kan melden bij Pepijn Lavrijssen of bij leden van het bestuur.
7. Rondje langs de leden
Johan Keuning (Friso Bouwgroep) geeft aan dat we als coöperatie misschien acties kunnen ondernemen
om aan te sluiten bij het onderwerp duurzaamheid. Als de schep toch in de grond gaat dan kunnen we
gelijk dat oppakken (gas er uit, glas er in (riolering etc.). De woningcoöperaties, gemeenten en
pensioenfondsen kunnen we aanspreken hierop. Pepijn Lavrijssen geeft aan dat er sterke behoefte is ten
aanzien van dit onderwerp bij woningcoöperaties.
8. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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