
 

Zorgvuldig met inschrijvingen:  

 

Gedurende de voorgaande wervingsperi-

ode heb ik de nodige tijd besteed aan het 

verwerken van de inschrijvingen. 

Alle gegevens zijn op de computer opge-

slagen in een Excel-bestand. De aanmel-

dingen op papier (door een vrijwilligster in-

getypt) en via de website werden overge-

bracht naar dit bestand. 

Daarvoor had ik programmaatjes ge-

maakt, want het gaat om zoveel gegevens 

dat dat handmatig niet te doen is. De pro-

gramma’s voerden ook de nodige contro-

les uit. Foutieve gegevens (bijvoorbeeld 

een tikfout in postcode of adres, maar ook 

een IBAN nummer dat te lang of te kort is) 

werden dan met een kleur gemerkt, zodat 

dat meteen zichtbaar was. Adres en post-

code waren meestal gemakkelijk te corri-

geren, voor het IBAN-nummer moest ge-

beld of gemaild worden. 

Elke maandag werden de inschrijvingen 

verwerkt. De ambassadeurs van de plaat-

selijk belangen en buurtverenigingen kre-

gen dan een lijst van alle adressen in hun 

gebied, met (alleen) de namen van de 

deelnemers. Want je wilt niet (weer) aan-

kloppen bij mensen die al meedoen, of 

aangeven niet mee te willen doen. 

Na een definitief akkoord met CIF/Cogas 

wijzigt de situatie overigens weer. Inschrij-

ven gaat dan via providers. Daarbij is het 

wettelijk niet toegestaan gegevens uit te 

wisselen. We proberen daar nog een 

praktische vorm voor vinden. 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

Op 5 februari 2016 is er een grote stapvoorwaarts gezet richting aanleg 

van glasvezel in Salland! De wethouders van de gemeenten Raalte, Olst-

Wijhe en Deventer hebben (overigens tegelijk met 6 andere gemeenten 

in Overijssel) een akkoord bereikt met CIF/Cogas over de voorwaarden 

om tot aanleg van glasvezel in Salland over te gaan.  Hoewel de colleges 

van burgermeester en wethouders van de diverse gemeentes nog in 

moeten stemmen met het voorstel is hiermee een grote hobbel genomen. 

Op 16 februari wordt het voorstel behandeld door de diverse colleges. In-

dien zij akkoord gaan, staat niets ons meer in de weg om de vraagbunde-

ling concreet voor te bereiden  

een feit!  

 

 

 

WAT GAAT ER NU GEBEUREN? 

Iedereen wacht in spanning wat de diverse colleges besluiten.  

Als bestuur van SallandGlas volgen we dit op de voet.  We willen, na het 

besluit van de gemeenten, zo snel mogelijk samen met CIF/Cogas aan 

de slag om de vraagbundeling voor te bereiden.  

De afgelopen tijd hebben enkele bestuursleden een aantal informatie-

avonden bezocht in het oosten van het land en we zijn zeer onder de in-

druk van de werkwijze van CIF/Cogas. Onze vrijwilligers hebben een 

hoop ervaring met het organiseren van informatieavonden voor hun ach-

terban. Gezamenlijk moet dit een groot succes worden.  

  

 

 

. 

MOET IK MIJ STRAKS OPNIEUW INSCHRIJVEN? 

Ja, want SallandGlas mag uw gegevens niet zomaar doorsturen naar 

CIF/Cogas.  

Uiteraard mag u van ons verwachten dat we u van alle informatie voor-

zien en het inschrijven zo gemakkelijk mogelijk maken, maar u moet zich 

dus wel degelijk opnieuw inschrijven. We moeten en willen daar zorgvul-

dig mee omgaan. 

Zodra alle informatie voor Salland beschikbaar is ontvangt u van ons ze-

ker een nieuwsbrief. Ook zullen er informatieavonden georganiseerd 

worden en zal er een internetsite zijn waar u alles terug kunt vinden. 

Zodra inschrijven mogelijk is informeren we u direct. We houden u op de 

hoogte! We zijn er nog niet ...., maar we zijn nog 

nooit zó dichtbij geweest! 


