
Bijlage C Achtergrond bestuursleden Stichting Breedband Wijdemeren   
 
Voorzitter: Jasper Blom (1974). Eigenaar van Jachthaven het Anker in 

Loosdrecht. Jasper heeft een studie bedrijfskunde aan de 
RUG gedaan en is actief bij Hiswa-Recron, en het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en betrokken bij 
diverse maatschappelijke initiatieven. Zijn inzet komt voort 
zijn maatschappelijke betrokkenheid en uit de noodzaak om 
ook voor het bedrijfsleven een snel internet te realiseren 
waar grote telecom bedrijven het lieten afweten. 
 

Secretaris: Dick Kaas. Was tot pensionering Breedband specialist bij 
M&I/Partners. Hij brengt die kennis en ervaring op beleids- 
en uitvoerend niveau in. Daarvoor was hij ook hoofd van de 
afd. Onderwijs en Onderzoek Ondersteuning bij de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Bestuurder bij de RUU, raadslid en 
wethouder (met portefeuille financiën) in Bunnik. Als 
recreant op park Smalland belanghebbend bij veel betere TV 
en internet  dan met Digitenne en 4G/5G mogelijk is. Ik ben 
opgegroeid in een dorp met veel sociale samenhang en 
weet dat dit allen met inzet van vrijwilligers mogelijk is. Dat 
is voor mij reden om me ook in Loosdrecht in te zetten. 

Penningmeester: wordt waargenomen door Dick Kaas. 

PR-zaken: Wim Steman. Ondernemer in Nieuw Loosdrecht. Studie 
Bedrijfskunde MBA in Rotterdam. Wim heeft eerder in 
marketing en productmanagement functies gewerkt bij 
KPN, ING Bank en The Greenery. Hij is ook actief in het 
bestuur van een politieke partij in Wijdemeren. In het 
bijzonder belast met werving en realisatie in Nieuw 
Loosdrecht. Wim is als zeer betrokken inwoner van 
Loosdrecht gemotiveerd om een forse bijdrage te 
leveren aan de uitbreiding van het glasvezelnetwerk in 
het bijzonder in Nieuw-Loosdrecht. 
 

Techn. Zaken: Rob de Bruijn, IT service management bij een 
internationaal bedrijf. In het bijzonder belast met 
technische zaken en contracten. Rob is pragmatisch 
ingesteld en brengt ervaring mee op het terrein van 
methoden en processen,  financiën en risico 
beheersing. 
Voor Rob is er  1 reden dat hij er bij betrokken is: “Ik 
ben van mening dat er glasvezel in Loosdrecht moet 
zijn, dan is er maar 1 oplossing het ondersteunen”.  

 
 
 
 
 


