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De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar
plaatsvinden op dinsdag 5 november in Nijkerk van
16-20 uur. De uitnodiging zal begin oktober verstuurd
worden, maar noteert u deze datum alvast. Zoals
gebruikelijk zullen, na afloop van de ledenvergadering,
de directie en consultants van Agro IT u op de hoogte
brengen van de nieuwste ontwikkelingen en komt er
na de pauze een actueel onderwerp aan bod.
Gebruikersdagen
Het bestuur is druk doende met het voorbereiden van
de gebruikersdagen in 2020. Op 21 januari zal er in
ieder geval een bijeenkomst georganiseerd worden in
Barneveld (9.30-13.00), met als thema de
jaarafsluiting en alles wat daarbij komt kijken. Het
blijkt dat er in januari best veel vragen bij de helpdesk
van Agro IT binnenkomen die met dit onderwerp te
maken hebben. Daarnaast zullen er andere
onderwerpen m.b.t. Fi Pak aan de orde komen, m.n.
de nieuwste module updates en mogelijkheden.
De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal in november
worden verstuurd.
Voor de invulling van
andere gebruikersdagen
in februari en maart,
vraagt het bestuur om
inbreng van de leden.
Over welke onderwerpen zou u graag eens met uw
collega gebruikers willen spreken? Laat het ons
weten! Uw suggesties kunt u mailen naar:
webmaster@olga-nederland.nl

Koninklijk bezoek bij Groot Zevert
(door Frederike Piepers)
Op 4 september 2019 opende Koningin Maxima de
eerste Groene Mineralencentrale op ons bedrijf en
tevens OLGA lid, Groot Zevert. Voor ons, als familie
Groot Zevert en medewerkers, een enorme ervaring.
De eerste Groene mineralencentrale in Beltrum
verwerkt mest van agrarische bedrijven uit de regio
en restproducten tot biogas, een bodemverbeteraar,
Groene Weide meststof en schoon water.
Dit water wordt in de natuur teruggebracht via rivier
de Berkel. Er blijven nu geen restproducten meer
over. We krijgen een product binnen en daar maken
we waardevolle producten van. Hierdoor creëren we
regionale economie en dat betekent veel
werkgelegenheid en steun in de Regio. Jaarlijks
produceert de centrale 11 miljoen kuub biogas en
hiervan gaat 8 miljoen kuub met een 5 kilometer
lange gasleiding naar de fabriek van Friesland
Campina in Borculo.
Per jaar levert de Groene Minerale Centrale
voldoende Groene Weide Meststof om 3500 hectare
grasland te kunnen bemesten. Hiervoor is een
speciale zodenbemester ontwikkeld.
Wij zijn deze uitdaging aangegaan omdat we
overtuigd zijn van het belang van kringlopen. We
willen graag een regionale rol hebben in de
mestverwerking en samen met de veehouders, onze
klanten, willen we dit doen. We willen de mooie
Achterhoek graag kunstmestvrij hebben.

Agro IT
Zoals u weet heeft het bestuur regelmatig contact met
Agro IT. Momenteel ligt de nadruk van deze contacten
op het opzetten van een nieuwe Escrow regeling. Het
is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, en neemt
daarom ook meer tijd in beslag dan voorzien.
Ook komt de het SRP verhaal regelmatig aan de orde
en houdt het bestuur vinger aan de pols voor wat
betreft de ontwikkelingen van diverse apps.
Vacaturebank website
Het bestuur wil u er bij deze nogmaals op attent
maken dat u gebruik kunt maken van de website
www.olga-nederland.nl als u een (tijdelijke) vacature
heeft voor iemand die werkervaring heeft met Agro
IT, of als u op zoek bent naar een nieuwe baan,
waarbij uw werkervaring met Agro IT goed van pas
komt.

Koningin Maxima opende de fabriek door het
opendraaien van een kraan waardoor er schoon water
stroomde. Hierna ging ze mee naar de installatie voor
een rondleiding. Ze had zich goed ingelezen in de
installatie en stelde kritische vragen. Ook toonde ze
veel interesse in de veehouders die betrokken zijn bij
de Groene Mineralencentrale.
Kortom voor ons een prachtige dag en een bekroning
op ons werk!
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