
Aan de verenigingen van Oploo.                        
 
Clubkas-actie LVCNET 2016 
 

Nadat de 5 gemeenten van het Land van Cuijk hun fiat 
hebben gegeven aan een haalbaarheidsonderzoek om 
te komen tot een glasvezelnetwerk voor het gehele Land van Cuijk 
zijn de dorpsraden benaderd om het werven van ambassadeurs voor 
LVCNET te ondersteunen.  
 
Stand van zaken aangaande ambassadeurs: 
Dorpsraad Oploo heeft dit voortvarend opgepakt en had al spoedig 
een groot aantal ambassadeurs bereid gevonden het glasvezelproject 
voor Oploo te ondersteunen. Het benodigde aantal van 8 
ambassadeurs werd al snel ruimschoots overschreden en momenteel 
zijn er 15 vrijwilligers die dit project een warm hart toedragen. In 
totaal zijn 400 ambassadeurs in het Land van Cuijk nodig om het 
project te trekken. 
 
Helaas is deze ambitie niet op alle kernen binnen Land van Cuijk even 
groot. En is het aantal van 400 bij lange na niet gehaald. Om toch het 
project een goed kans van slagen te geven heeft LVCNET een 
clubkasactie ontwikkeld om toch het benodigde aantal van ca 400 
ambassadeurs voor het Land van Cuijk te werven. 
 
Wat houdt deze clubkasactie in:  
Onder bepaalde voorwaarden kan een vereniging in aanmerking 
komen voor een bijdrage. 
Het LVCNET voorstel voor de clubkasactie vindt u op www.lvcnet.nl. 
De voorwaarden die LVCNET daar stelt zijn echter niet van toepassing 
voor Oploo. 
 
Wat houdt dat in voor Oploo: 
Dorpsraad Oploo had al voldoende ambassadeurs voordat de 
clubkasactie onder de aandacht gebracht werd. Maar Oploo wil per 

http://www.lvcnet.nl/


aansluiting ook deze bedragen graag ontvangen. Daarom is er door 
Dorpsraad Oploo nagedacht hoe hier mee om te gaan. Het voorstel 
dat in samenspraak met de ambassadeurs is ontwikkeld ziet er als 
volgt uit. Op het inschrijfformulier voor glasvezel wordt gevraagd de 
naam van de begunstigde vereniging in te vullen. In Oploo is dit 
uitsluitend de dorpsraad .Hierdoor worden de opbrengsten bij de 
dorpsraad gedeponeerd. Iedereen die inschrijft kan de dorpsraad als 
begunstigde aanmelden. Besloten is om deze gelden geheel 
beschikbaar te stellen aan de verenigingen uit Oploo. De wens van de 
ambassadeurs is om voorrang te verlenen aan grotere 
projecten/evenementen zonder de wat kleinere activiteiten uit het 
oog te verliezen. Hiervoor dienen spelregels opgesteld te worden, dit 
in overleg met de verenigingen. 
 
De aanvragen voor financiële ondersteuning worden door een 
commissie bestaande uit enkele leden van de dorpsraad en enkele 
vertegenwoordigers van verenigingen/ambassadeurs beoordeeld en 
eventueel toegekend. De samenstelling van de commissie zou 
jaarlijks kunnen wijzigen volgens een op te stellen schema. 
 
Voor elke eerste aansluiting op het glasvezelnetwerk maakt een 
deelnemende provider maandelijks € 1,00 over aan dorpsraad Oploo. 
Als iemand na 1 jaar wisselt van provider vervalt de bijdrage. Indien 
een nieuwe eerste aansluiting in het tweede jaar tot stand  komt kan 
deze aansluiting 4 jaar meedoen aan de clubkasactie, enz. Als we in 
Oploo slagen om ca 70% van de mogelijke aansluitingen tot het 
glasvezelproject te laten toetreden dan betekent dat een 
jaaropbrengst van ca (650 x 70% = 455 aansluitingen x € 12 per jaar) 
€ 5.460,00. 
 
In 5 jaar zou dan een bedrag van ca € 25.000,00 beschikbaar zijn voor 
de verenigingen van Oploo. 
 
Het moge duidelijk zijn dat voor Oploo veel te halen is als dit project 
slaagt. 



Mede door de ondersteuning van de verenigingen van Oploo kunnen 
we een hoge graad van aansluitingen behalen. 
 
Uw promotie is belangrijk voor het slagen van het glasvezelproject 
maar ook voor de hoogte van de bijdrage voor de verenigingen van 
Oploo.  
Mogen wij u vragen uw leden te motiveren om op het 
glasvezelproject aan te sluiten. Het overige werk wordt door de 
vrijwillige ambassadeurs gedaan. De ambassadeurs van Oploo 
rekenen op uw ondersteuning. 
 
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met een van 
de ambassadeurs of met de dorpsraad. Te zijner tijd wordt u 
vanzelfsprekend geïnformeerd over de voortgang van dit project. 
                                
Met vriendelijke groet, 
                                                                  
Dorpsraad Oploo 
Ambassadeurs LVCNET Oploo. 
 
 

 
 
 
 

Bijlage; lijst ambassadeurs 

 

 

 
 
 
 


