Jaarverslag Stichting Fiber Overal 2016
Inleiding
Vanaf de oprichting in 2008 tot en met 2012 zijn onder auspiciën van Stichting Fiber Overal (SFO) vijf
geslaagde vraagbundelingsprojecten uitgevoerd die er toe hebben geleid dat Reggefiber in de wijken
Galgeveld, Groenewoud, Brakkestein, Nijmegen Oost, St.Anna, Emancipatiebuurt en Lindenholt
glasvezel heeft aangelegd naar alle woningen. Hazenkamp, Park Heijendaal en heel Wijchen waren,
na vraagbundelingscampagnes, al eerder verglaasd.
Na de volledige overname van Reggefiber door KPN is in korte tijd een einde gekomen aan de
grootschalige uitrol van glasvezel naar de woningen en anno 2016 is daardoor aan de rol van SFO als
stimulator van vraagbundelingsinitiatieven feitelijk een eind gekomen.
Het bestuur van SFO heeft geconstateerd dat de investeringsbereidheid van Reggefiber/KPN in fiberto-the-home na de overname zienderogen is afgenomen en dat het accent werd verplaatst naar de
verdere uitrol van VDSL over bestaande telefoonkabels. Hiermee probeert KPN tegen zo laag
mogelijke investeringskosten voorlopig de kabelconcurrentie van vooral Ziggo bij te benen. Het aldus
ontstane duopolie houdt elkaar in evenwicht bij het uitstellen van investeringen in superieure
glasvezelinfrastructuur naar de woningen. Waar Nederland eerst een voorhoedepositie innam, zakt
het nu snel weg naar een achterhoedepositie. SFO betreurt dit zeer en houdt de nationale
toezichthouder daarvoor als eerste verantwoordelijk. Het feit dat en de voorwaarden waaronder KPN
Reggefiber heeft kunnen overnemen, hebben KPN in staat gesteld het glasvezelnetwerk min of meer
te bevriezen zodat daarvan voorlopig geen gevaar meer uit kan gaan voor de eerder gedane
investeringen in obsolete technologie. Het bezit van het bestaande ftth-netwerk stelt KPN in staat
om bij elke dreiging van een (nieuwe) lokale investeerder direct het initiatief over te nemen en
daarna weer stil te vallen. Daarmee wordt elk initiatief van een andere investeerder gesmoord.
In deze situatie kan SFO alleen op kleine schaal nog haar doelstelling van glasvezel naar elke woning
proberen te realiseren. Al eerder hebben de bewoners van de 200 woningen van Centraal Wonen op
eigen kracht een glasvezelnetwerk tot stand gebracht (CWNetwerk). Met hulp van SFO hebben de
bewoners van 50 woningen in Kinderdorp Neerbosch zelf een glasvezelnetwerk aangelegd en zich
aangesloten bij CWNetwerk. SFO heeft daartoe Stichting KiFi (Kinderdorp Fibernetwerk) opgericht.
Activiteiten in 2016
Gegeven de beschreven stagnatie bij de uitrol van fiber-to-the-home heeft in 2016 het accent geheel
gelegen op activiteiten die afgeleid zijn van het primaire doel.
Er werd een vijfjaarsovereenkomst afgesloten met KPN die het voormalige gebruikers van XMS
(overgenomen door KPN en nu opgegaan in Telfort) in staat stelt gebruik te blijven maken van emailadressen eindigend op …@fo.nl. Het domein fo.nl is in bezet van SFO en in bruikleen gegeven
aan KPN.
Samen met Stichting Glazenkamp en Stichting CWNetwerk is Fiber Overal actief in het POC-project
(proof-of-concept). Dit project moet aantonen dat er een businesscase is voor een operator/provider
die zich uitsluitend concentreert op de levering van zeer snel (1 gigabit per seconde) en zeer
betrouwbaar internet. Alle diensten die nu nog door een internetprovider worden geleverd worden
dan vervangen door apps, zoals we dat ook al zien bij mobiel internet. Het in 2014 gestarte project

liep vertraging op maar resulteerde wel in een netwerk op basis van het geschetste businessmodel
met eind 2016 twaalf gebruikers waarvan zeven aangesloten via het voormalige Glazenkamp
demonstratienetwerk en vijf via het KPN glasvezelnetwerk. SFO is daarbij zowel operator als provider
en de gebruikers voeren zelf als vrijwilliger de taken uit van deze operator/provider.
Samen met Stichting TeleMANN heeft SFO de helpende hand uitgestoken naar Fort Pannerden. Voor
een periode van twee jaar mag dit cultuurhistorisch monument gebruik maken van het
ontwikkelnetwerk van SFO. Door de extreme ligging van het fort was de internetvoorziening daar
voorheen uiterst beperkt.

Fort Pannerden en daarnaast het bezoek van het bestuur aan het fort
Overig
Het jaar 2016 werd afgesloten met een in de begroting voorzien verlies van € 9.181. Het eigen
vermogen bedroeg op 31 december 2016 in totaal € 130.727.
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