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Ledenraad

Aan
de slag!

Nadat de garantstellingen door het
gemeentebestuur zijn verleend
voor de realisering van het glasvezelnetwerk in Venray, zijn de
voorbereidingen voor de aanleg in
gang gezet.

OrganisaƟe

Zodra de eerste fase, het Groene
Gebieden Model, is aangelegd wordt
de ledenraad samengesteld. Tot het
moment van samenstelling van die
ledenraad zal het CoöperaƟebestuur
de toezichƞuncƟe uitoefenen.

Investeren
&
Profiteren

gewenste peil te brengen. Deze
obligaƟes worden voor € 100,- per
stuk aangeboden, ze hebben een
loopƟjd van 10 jaar met een jaarlijkse
rentevergoeding van 5%. Dit een erg
aantrekkelijke vergoeding die nu niet
op spaartegoed ontvangen wordt.
In september worden er obligaƟe
informaƟe- en inschrijĩijeenkomsten
georganiseerd. U kunt u zich Ɵjdens
deze avonden ook nog aanmelden
als klant en lid. In onderstaande
agenda vindt u een overzicht van
deze bijeenkomsten. Deze staan ook
vermeld in de agenda op onze website.
Via onze website is inschrijven voor
het aankopen obligaƟes nu al mogelijk.
Daar is ook het informaƟememorandum inzake deze obligaƟes en
ledencerƟficaten gepubliceerd.

Lees meer op onze website:
De aankoop van een obligaƟe is een hƩps://www.glaswebvenray.nu/
investering in een maatschappelijk cooperaƟe/informaƟememorandum
belang: ‘betrouwbaar internet in
de hele gemeente Venray en dorp
Holthees’.

Agenda

Bart Lemmen is als directeur van
de werkorganisaƟe GlaswebVenray
aangesteld. Onder zijn leiding zal
de organisaƟe verder vorm gegeven
worden. Hierbij is met name een
taak weggelegd bij de begeleiding
en het toezicht op de uitvoering,
de uitvoering van administraƟeve
werkzaamheden
en
bij
de
ondersteuning van de vrijwilligers
die binnen GlaswebVenray acƟef
zijn. Dat laatste onderdeel zal Anita
Emonts verzorgen, die dit vanaf
de start van het burgeriniƟaƟef in
handen heeŌ.

Voor de totale financiering moeten
we een vastgesteld bedrag aan Eigen
Vermogen behalen. Een mooie stap
hierin is al gezet, maar een aardige
afstand is nog te overbruggen.
De komende maanden zullen wij
onze aandacht dan ook richten op
het uitgeven van obligaƟes om de
eigen vermogensposiƟe op het

Ik kies voor glasvezel, u ook?!

Openbare informaƟe- &
inschrijĩijeenkomsten
Di. 26 september
20.00 uur
Smelenhof, Ysselsteyn
Wo. 27 september
20.00 uur
De Linde, Oirlo
Ma. 02 oktober
20.00 uur
wijken Venray, locaƟe volgt
Ma. 09 oktober
20.00 uur
Verenigingsgebouw Merselo
Ma. 16 oktober
20.00 uur
Pelgrimshuis Smakt
Ma. 23 oktober
20.00 uur
LocaƟe volgt
Di. 24 oktober
20.00 uur
Gelderkoel Heide
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