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Het bestuur heeft in de zomer niet stilgezeten en wil
middels deze nieuwsbrief graag e.e.a. met u delen.
Bestuurswisseling
Zoals wij al eerder meldden, geeft Klaske Miedema na
12 jaar haar bestuursfunctie terug. De laatste 6 jaar
bekleedde zij de functie van secretaris. In de
bestuursvergadering van 6 september heeft het
bestuur informeel afscheid van haar genomen. Op de
ledenvergadering van 7 november zal ze nog aanwezig
zijn en bent u in de gelegenheid om afscheid van haar
te nemen.

Tijdens de bestuursvergadering in september hebben
we kennis gemaakt met de nieuwe secretaris,
Frederike Piepers. Zij zal zichzelf verderop in deze
nieuwsbrief voorstellen. Het bestuur is blij dat de
functie van secretaris weer is ingevuld.
Ledenwerf actie
Ongeveer de helft van de Agro IT gebruikers (LB pak)
is lid van OLGA. Tijdens de ledenvergadering is het
een aantal keren aan de orde geweest: ‘Hoe maak je
de andere helft van de Agro IT gebruikers enthousiast
voor de gebruikersvereniging?’. In 2015 is er
geadverteerd in de Cumela grondig, maar dat heeft
nagenoeg geen reacties opgeleverd. In overleg met
Agro IT zijn we in september begonnen met het
persoonlijk benaderen van gebruikers, die geen lid
zijn. We hopen dat we u tijdens de komende
ledenvergadering een mooi resultaat van deze actie
kunnen mee delen.
Gebruikersdagen 2018
In de nieuwsbrief van april vroegen we u om input
voor de gebruikersdagen van 2018. Helaas heeft
niemand hier op gereageerd. Momenteel zijn we
bezig met een opzet voor deze dagen. We denken aan
een bijeenkomst voor SR pak gebruikers (mest), Fi pak
(rapporten, nieuwe ontwikkelingen), calculatie
(project) en digitale werkbon.
U hebt deze maand nog de gelegenheid om input voor
deze bijeenkomsten te leveren, wat betreft de

onderwerpen en/of het tijdstip. Ook zijn we altijd op
zoek naar nieuwe locaties. Als u gelegenheid bij uw
bedrijf hebt om een groep van maximaal 20
deelnemers te ontvangen, dan horen we dat graag.
Wij hopen van harte dat u met ons mee wilt denken.
De gebruikersdagen zijn immer vóór en dóór
gebruikers.
Algemene ledenvergadering 2017
De voorbereidingen voor de Algemene
Ledenvergadering van 7 november in Nijkerk zijn in
volle gang. De uitnodiging zal binnenkort verzonden
worden. De gebruikers die zich tijdens de
ledenwerfactie hebben aangemeld, zullen ook een
uitnodiging ontvangen. We hopen op een mooie
opkomst. Aan het programma zal het o.i. niet liggen:
Agro IT heeft aangegeven dat ze een aantal
interessante vernieuwingen kunnen laten zien. Een
jurist zal ons na de pauze bij praten over allerlei
juridische zaken waar we in het dagelijks bedrijfsleven
tegen aan lopen.
Nieuwe secretaris
Even voorstellen…..ik ben
Frederike Piepers, 36 jaar
en woon in Beltrum. Ik
woon samen met Joris
Groot Zevert en we hebben
een gezin met drie
kinderen. Samen met Joris
runnen we met veel plezier
Groot Zevert Loon- en
grondverzetbedrijf BV en
Groot Zevert Vergisting BV
in Beltrum. Een bedrijf wat ondertussen bijna 60 jaar
bestaat, waarvan wij de derde generatie zijn. Als
bedrijf zijn we al ruim 13 jaar lid van de OLGA.
De laatste jaren bezocht ik zelf samen met een collega
of met collega-bedrijven uit de buurt de
jaarvergadering en namen we ook deel aan de
gebruikersdagen. Inspirerende dagen vond ik het. Je
krijgt niet alleen via Agro-IT informatie binnen maar
ook van ervaringsdeskundigen, de leden.
Toen ik werd gevraagd voor een functie binnen het
bestuur heb ik dit dan ook van harte aanvaard en ik
hoop dat ik een goede toevoeging zal zijn van het
bestuur waardoor we nog veel meer inspiratie en
vernieuwingen aan de leden kunnen geven….
Met vriendelijke groeten,
Frederike Piepers

www.olga-nederland.nl

