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De Algemene Ledenvergadering ligt al weer even achter ons
en voorbereidingen voor de gebruikersdagen zijn al weer in
volle gang, dus is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

op bij de leden, en er werd dan ook flink over door
gediscussieerd.
We kunnen terug kijken op een goede vergadering.

Algemene Ledenvergadering
In de middag van 7 november kwamen 25 lid bedrijven,
vertegenwoordigd door ruim 30 personen bij elkaar in de
Schakel in Nijkerk, voor de jaarlijkse ledenvergadering. Er
werd kort stil gestaan bij het 30 jarig bestaan van OLGA en
er was daarom wat lekkers voor bij de koffie. Omdat er
nieuwe leden aanwezig waren, werd er een kort
voorstelrondje gedaan. De gebruikelijke agenda punten
werden in een gemoedelijke sfeer behandeld.

Ledenwerf actie
Zoals we al eerder vermelden, zijn we als bestuur bezig met
het benaderen van Agro IT gebruikers, die nog geen lid van
OLGA zijn. Het resultaat tot nu toe is 8 nieuwe leden. Dit
jaar gaan we hier mee door en we hopen dat dit aantal nog
zal stijgen. Tijdens de ledenvergadering hebben we met een
aantal van deze nieuwe leden kennis kunnen maken. Bij
deze heten wij hen allen van harte welkom en we hopen
hen bij één van de gebruikersbijeenkomsten te ontmoeten.

Na een korte pauze kregen Arend Schut en Anjo Simonse
van Agro IT het woord. Zij vertelden ons over de
ontwikkelingen binnen het bedrijf en over de stand van
zaken m.b.t. de ontwikkeling van de software. In de
hoofdrol stond dit keer de nieuwe dagplanning. Deze zal
begin 2018 uitgeleverd gaan worden. Het ziet er helder en
functioneel uit. De demonstratie
door Arend liet zien dat deze
module eenvoudig in gebruik is door
het slepen van machines en
medewerkers. Het programma zal
ook naadloos kunnen werken met
de Digitale Dagstaat, door gebruik te
maken van de vernieuwde
technologie, die ook bij versie 5
gebruikt wordt. Na de lancering van
deze 1e versie, zullen er nog een 2
tal uitbreidingen komen, waaronder
de lange termijn planning.
Er is bij het realiseren van deze
module samengewerkt met een aantal gebruikers om een
zo functioneel mogelijke module te ontwikkelen en het
resultaat mag er dan ook zijn.
Na een pauze, waarin soep en broodjes
geserveerd werden, kreeg Mr. Erwin Jager
van Jager Legal het woord. Hij praatte ons bij
over het gebruik van Algemene
Voorwaarden. In de AV worden o.a. de
betalingstermijn, leveringsvoorwaarden en de beperking
van aansprakelijkheid vastgelegd. De AV zijn alleen dan
toepasselijk als ze vóór aanvang van de werkzaamheden of
levering door de klant aanvaard zijn. Dit leverde veel vragen

Gebruikersdagen
Ook in 2018 willen we weer samen met de leden na denken
over de mogelijkheden die de software van Agro IT ons
biedt en hoe we die in de praktijk het beste kunnen
toepassen. Dit jaar komen 2 onderwerpen aan de orde:
• Fi pak, waarbij er aandacht zal zijn voor
digitalisering (o.a. inlezen bankafschriften, BOP,
betalingsherinneringen via e-mail e.d.)
inkoopfacturen (module goedkeuren en fiatteren),
interne en externe cijfers (o.a. CR rapporten,
machinekaarten, liquiditeitsbegroting,
kengetallen)
• Projectadministratie/Calculatie beginners (voor
degene die hier nog niet mee werkt)
• Projectadministratie/Calculatie gevorderden (voor
degene die er mee werkt en er dieper op in wil
gaan. Nadruk zal liggen op de calculatie)
Voor alle bijeenkomsten geldt dat het bijeenkomsten zijn
voor en door gebruikers. Bij opgave kun je al vast aangeven
welke onderwerpen er volgens jou zeker besproken
moeten worden, zo dat hier rekening mee gehouden kan
worden. Consultants van Agro IT zullen aanwezig zijn om de
besproken onderwerpen toe te lichten.
De uitnodiging volgt nog via de e-mail, maar je kunt je
alvast opgeven via de website.
Voor alle bijeenkomsten hanteren we een maximum van 15
deelnemers en vol = vol.
De bijeenkomsten beginnen om 9.30 (inloop vanaf 9.15) en
zullen rond 13.00 afgerond zijn. Rond het middaguur zal er
een broodje bij de koffie worden geserveerd. De geplande
data zijn:
Fi pak (alle 3 bijeenkomsten zullen inhoudelijk nagenoeg
gelijk zijn):
• 22 februari bij Wieringa BV in Bedum (Groningen)
• 8 maart bij JM van Vliet BV in Ter Aar (Zuid
Holland)
• 22 maart bij Huiskamp BV in Winterswijk
(Gelderland)
Project/calculatie:
• 12 april (beginners) bij Agro IT in Barneveld
• 19 april (gevorderden) bij Agro IT in Barneveld

www.olga-nederland.nl

