
Glasvezel, ik wil het voor supersnel
internet

Glasvezel in Land van Cuijk:  
Samen krijgen we het voor elkaar!

Clubkas-actie

# glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen

• Jaarlijks terugkerende sponsoring

• Supersnel internet voor een leefbaar Land van Cuijk

• Samen aan de slag in Land van Cuijk

Coöperatieve vereniging LVCNET u.a. Postbus 3, 5450 AA  Mill

•	 De	vereniging	ontvangt	12	euro	per	lid	per	jaar,	zolang	het	lid	klant	is	bij	de	deelnemende		 	
	 provider.	Maar	ook	vrienden	van	de	club	zoals	ouders,	familie	en	vrienden	mogen	meedoen.		
	 Zij	kunnen	de	begunstigde	club	invullen	op	het	inschrijfformulier	(zie	rode	pijl	en	cirkel	op		 	
	 het	voorbeeldformulier).
•	 	Als	25	leden	klant	worden,	levert	dit	de	club	jaarlijks	–	en	terugkerend	-	300	euro	op.		

Hiervoor	levert	de	club	1	ambassadeur	per	25	leden.
•	 Eén	keer	actie	voeren	voor	een	jarenlange	bijdrage	voor	de	clubkas.

De voordelen op een rijtje  

Glasvezel, ik wil het!

O
nt

w
er

p:
 M

ae
k 

| c
om

m
un

ic
at

ie
_c

on
ce

pt
_c

re
at

ie
©

 L
VC

N
ET

 2
01

5.
 A

an
 d

ez
e 

fo
ld

er
 k

un
ne

n 
ge

en
 r

ec
ht

en
 w

or
de

n 
on

tl
ee

nd
!

# glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen



•	 De	vereniging	ontvangt	1	euro	per	maand	voor	elk	lid		
	 dat	klant	wordt	op	glasvezel.
•	 Dat	is	12	euro	per	jaar	per	lid	dat	diensten	afneemt	via		
	 glasvezel	bij	één	van	de	deelnemende	providers.
•	 De	club	levert	in	ruil	1	ambassadeur	per	25	leden.
•	 De	ambassadeur	helpt	mee	klanten	te	werven	tijdens		
	 de	glasvezelcampagne.
•	 LVCNET	zorgt	voor	uitleg	en	promotiemateriaal.
•	 De	sponsoring	loopt	door	zolang	de	vereniging	actief		
	 blijft	werven	voor	de	deelnemende	providers	
	 (minimaal	vijf	jaar).
•	 Eén	keer	actie	voeren	voor	jarenlange	bijdrage	voor		
	 de	clubkas.

De vereniging 
•	 zetelt	in	het	Land	van	Cuijk.
•	 is	ingeschreven	bij	KvK.
•	 meldt	zich	aan	via	info@lvcnet.nl.
•	 helpt	in	het	eerste	en	tweede	kwartaal	van	2016	mee		
	 als	promotor:	LVCNET	promoten	bij	leden	via	website,		
	 direct	mail,	ledenblad,	clubhuis	etc.
•	 	stelt	per	25	leden	1	ambassadeur	beschikbaar	voor		

de	glasvezelcampagne.
•	 organiseert	een	inschrijfavond	voor	haar	leden.
•	 draagt	jaarlijks	prospects	aan	bij	de	deelnemende		 	
	 providers.
•	 ontvangt	12	euro	per	lid	per	jaar	zolang	dit	lid	klant		
	 is	bij	één	van	de	deelnemende	providers.

Dus	glasvezel	voor	alle	kernen,	buitengebieden	en	
bedrijventerreinen.	Om	het	netwerk	te	financieren	moet	
LVCNET	kunnen	aantonen	dat	door	43%	van	de	huishou-
dens	en	bedrijven	een	abonnement	is	afgesloten	bij	één	
van	de	providers.		

Dit	wil	LVCNET	realiseren	met	de	hulp	van	ambassadeurs.	
Vrijwilligerswerk	vergroot	de	samenhang	in	de	lokale	
samenleving.	Daar	weet	u,	als	vereniging	alles	van.	Daar-
naast	zijn	ambassadeurs	laagdrempelig,	hebben	meer	
oog	voor	de	persoonlijke	behoefte	van	buurtgenoten		
en	de	afstand	tot	dorpsgenoten	is	kleiner.	Daarom	orga-
niseert	LVCNET	de	Clubkasactie.	In	ruil	voor	de	inzet	van	
ambassadeurs	van	een	vereniging,	sponsoren	de	deelne-
mende	providers	de	kas	van	die	vereniging.	Als	clubam-
bassadeur	zorgt	u	er	mede	voor	dat	uw	leden	kiezen	
voor	het	glasvezelnetwerk.	U	informeert	uw	leden	en	
beantwoordt	vragen	zodat	bij	iedereen	het	belang	van	
glasvezel	duidelijk	wordt.	Kiest	een	lid	van	uw	vereniging	
voor	het	glasvezelnetwerk,	dan	ontvangt	uw	vereniging	
jaarlijks	1	euro	per	maand	sponsoring.		

Dankzij	de	hulp	van	ambassadeurs	zijn	we	straks	klaar	
voor	de	toekomst.	Aangesloten	op	het	snelste	netwerk	
ter	wereld	én	met	een	toekomst	voor	uw	vereniging.	

Clubkas-actie LVCNET 

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Met glasvezel kun je veel sneller 

internetten, interactief en super-

HD tv kijken, raDio luisteren en 

goeDkoop telefoneren. sneller in-

ternet is noDig voor zorg, wonen, 

leren, werk en ontspanning. Met 

glasvezel bent u écHt klaar voor 

De toekoMst.

lanD van cuijk is Met Haar verscHil-

lenDe kernen niet interessant voor 

De coMMerciële partijen oM een 

glasvezelnetwerk aan te leggen. 

DaaroM is lvcnet Door inwoners 

van Het lanD van cuijk opgericHt: 

een coöperatie zonDer winstoog-

Merk Met als Missie: Het realiseren 

van toekoMstbestenDig breeDbanD 

internet voor alle inwoners en  

beDrijven in Het lanD van cuijk  

tegen zo laag Mogelijke tarieven. 

# glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen

•	 Lage	maandtarieven.
•	 	Hoge	snelheid:	verzenden	van	data	gaat	even	snel	als	

ontvangen.
•	 	Glasvezel	tot	in	uw	huis;	uw	eigen	glasvezelverbinding	

die	u	niet	met	de	buurt	deelt.
•	 Buitengewoon	betrouwbaar;	stabiel	en	hoge	kwaliteit.
•	 		Nieuwe	diensten	mogelijk;	beeldbellen,	zorg	op	

afstand	etc.
•	 Met	glasvezel	bent	u	écht	klaar	voor	de	toekomst.

Waarom glasvezel?

rekenvoorbeeld
Jaar	1:		 Club	heeft	50	huishoudens	die	meedoen	met	de	clubkasactie
	 50	leden	x	12	euro	=	600	euro	voor	de	clubkas.
Jaar	2:		 Club	heeft	10	nieuwe	leden	klant	gemaakt
	 50	+	10	=	60	x	12	euro	=	720	euro	voor	de	clubkas.
Jaar	3:		 	Er	zijn	10	leden	klant	geworden	en	5	leden	hebben	een	andere		

provider	genomen.	60	+	10	–	5	=	65	x	12	euro	=	780	euro	voor		
de	clubkas.

De	sponsoring	loopt	door	zolang	de	vereniging	actief	blijft	werven	voor		
de	deelnemende	providers	(minimaal	vijf	jaar).		

21 december 
informatieavond voor 
verenigingen over de 

clubkas-actie
Aanvang 19.30 uur

Dorpsstraat 38, Langenboom


