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Bent u de nieuwe glasvezelambassadeur in uw woonplaats?
Breedband Buitengebied Rucphen is voornemens glasvezel aan te gaan leggen in het buitengebied van
uw woonplaats. Bij voldoende deelname (minimaal 55%) zal er daadwerkelijk een glasvezelnetwerk
aangelegd gaan worden. Van 1 september tot 30 november voeren wij actief campagne in het
buitengebied van de gemeente Rucphen. Hier hebben wij lokale ondersteuning bij nodig!

Wij geloven in een gezamenlijke aanpak
Een groot aantal bewoners ervaart de noodzaak van de komst van glasvezel. De snelheid van het
internet in het buitengebied is onvoldoende om fatsoenlijk met meerdere apparaten tegelijk online te
kunnen zijn, voor televisie zijn wij veelal aangewezen op de schotel en vanuit huis werken is in veel
gevallen niet mogelijk. Ondanks deze overtuiging leert onze ervaring dat wij deze campagne niet alleen
kunnen voeren.




Gebleken is dat men keuzes maakt op basis van de buurman of een goede bekende
Persoonlijk contact cruciaal is
Men graag één op één geïnformeerd wordt

Hiervoor is uw hulp nodig!

Wat is een mogelijke rol van een ambassadeur?







Samen vertellen wij medebewoners wat de nut en noodzaak is van de komst van glasvezel
Helpen bij het organiseren van lokale informatieavonden of inschrijfmomenten
Lokaal vragen beantwoorden van dorpsgenoten of helpen met inschrijven
Lokale voelspriet voor onze campagne
Buurtbewoners actief benaderen en wijze op de unieke mogelijkheid om aangesloten te worden
op de glasvezel
Opzetten en beheren van een lokaal social media account voor glasvezel

Uiteraard kunt u als ambassadeur overal vrijwillig aan deelnemen en is er altijd iets waar wij uw
enthousiasme of kennis voor kunnen inzetten. De rol van ambassadeur zal tijdens de campagneperiode
naar verwachting enkele uren in beslag nemen.

www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl
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Waarom u ambassadeur zou willen worden?
Bent u overtuigd van het belang van de komst van glasvezel en wilt u de komst van glasvezel zeker
stellen? Dan is de rol van ambassadeur wat voor u! Daarnaast bieden wij veel ruimte voor eigen
initiatief. Naar eigen inzicht kunnen middelen ingezet worden om de benodigde 55% deelname te
behalen.
Tevens bieden wij:


Ondersteuning en training tijdens en voorafgaand aan de campagne



Naast de komst van glasvezel willen wij , in overleg, iets terugdoen voor de lokale gemeenschap:
Pér geregistreerde aanmelding zal Breedband Buitengebied Rucphen BV €10,- uitkeren aan de
ontwikkelingsgroepen en ZLTO, te besteden aan maatschappelijke doelen. (denk aan speeltuin
attributen, kinderboerderij etc.)

Interesse?
Wilt u graag aanmelden als ambassadeur in uw woonplaats? Of wilt u meer informatie over de rol van
ambassadeurs? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar
info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl. Breedband Buitengebied Rucphen of de coördinator vanuit de
ontwikkelingsgroep in uw dorp neemt dan contact met u op.
Tevens ontvangt u dan op korte termijn een uitnodiging voor een ambassadeursavond.

www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl

