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Beleidsplan
Tijdens de laatste bestuursvergadering is het
beleidsplan nog eens goed bekeken. Het bleek een
omvangrijk stuk te zijn en we hebben besloten om het
in te korten tot 1 pagina, bestaande uit een inleiding,
doelstelling en een activiteitenoverzicht. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering zullen de leden hier
kennis van kunnen nemen.
Communicatie Agro IT
Soms krijgt het bestuur van OLGA klachten van leden
over de communicatie met Agro IT. Om dit wat beter
te stroomlijnen is afgesproken dat Han Jansen
(han@jansenwijhe.nl) het aanspreekpunt binnen
OLGA is voor eventuele klachten van leden en dat hij
deze rechtstreeks zal doorsturen naar de directie van
Agro IT. OLGA heeft hierin een signaalfunctie en zal de
klachten monitoren, maar kan zelf de klachten niet
afhandelen.
Gebruikersdagen
Wegens te weinig opgaven is de geplande
gebruikersdag op 15 april in Wateringen niet
doorgegaan. Uit reacties van leden bleek dat april niet
echt een gunstige tijd voor deze bijeenkomsten is.
De planning voor de volgende bijeenkomsten is als
volgt:
4 sept. 2014 : Projectadministratie in Brabant
januari 2015: Machinebeheer in N/Z Holland
februari 2015: Machinebeheer in Overijssel
maart 2015: Machinebeheer in Brabant
Communicatie bestuur/leden
OLGA heeft al vele jaren een website, die we actueel
proberen te houden. Het bestuur merkt dat de leden
niet zo vaak gebruik maken van deze website. Sinds 2
jaar versturen we een aantal malen per jaar een
nieuwsbrief via e-mail. Hier krijgen we positieve
reacties op. Omdat er vaak alleen maar een centraal
e-mail adres bij ons bekend is, merken we dat niet alle
Agro IT gebruikers de nieuwsbrief onder ogen krijgen
en dus ook niet van de OLGA activiteiten op de hoogte
zijn. Als bestuur hebben we besproken hoe we de
communicatie zouden kunnen verbeteren. Omdat we
merken dat in allerlei sectoren het gebruik van het
zakelijke netwerk LinkedIn in opmars is, hebben we
een tijdje geleden een discussiegroep op LinkedIn
aangemaakt. Als het goed is, hebt u hier een
uitnodiging voor gehad. Nog maar weinig leden
hebben hier gehoor aan gegeven. Zo'n groep valt of
staat natuurlijk met voldoende deelname van leden
en we verzoeken u dan ook dringend om aan deze

groep deel te nemen. Het is een eenvoudige manier
om tips uit te wisselen, vragen te stellen, vacatures te
plaatsen en om activiteiten te vermelden. Het is wel
nodig om eerst zelf een profiel aan te maken.
U kunt OLGA op LinkedIn vinden via de volgende link:
http://www.linkedin.com/groups/OLGA-Nederland7469603?trk=my_groups-b-grp-v
In de vorige nieuwsbrief stond een link naar het gratis
e-book LinkedIn van Windtkracht. Hierbij deze link
nogmaals:
http://www.windtkracht.nl/netwerken/linkedin/linke
din-e-book/
Vraagt u zich af wat u zelf of uw bedrijf allemaal met
LinkedIn zou kunnen of heeft u praktische vragen over
deze netwerk site, dan kunt u terecht op onze
Algemene Ledenvergadering in november. U krijgt
dan de kans om middels een korte workshop (bijna)
alles over LinkedIn te weten te komen.
Escrow
Dit is één van de activiteiten van OLGA. Omdat niet
alle leden van deze activiteit op de hoogte zijn, willen
we u de procedure in het kort nog eens uitleggen:
Jaarlijks krijgt OLGA van Agro IT de software op een
DVD. Deze wordt door een aantal leden op een lege
computer geïnstalleerd en uitgetest. Dit gebeurd bij
Agro IT op kantoor. Als deze DVD's in orde zijn, dan
worden ze in een verzegelde envelop met de
broncodes erbij naar een ander (gespecialiseerd)
software bedrijf gestuurd, die dan nog een visuele
check uitvoert. Daarna worden de volmachten
getekend door OLGA en Agro IT en wordt alles bij de
notaris gedeponeerd.
Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 13 november bent u welkom bij de
jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal in Nieuwegein
zijn. De voorlopige agenda is als volgt:
15.45 inloop
16.00 aanvang ledenvergadering
17.00 Agro IT met nieuwe ontwikkelingen en enkele
onderdelen van Fi pak w.o. digitaal factureren
18.00 pauze (voor een broodje wordt gezorgd)
18.45 workshop LinkedIn
19.45 afronding bijeenkomst
20.00 einde bijeenkomst
Het bestuur hoopt u allen op
deze vergadering te
ontmoeten en wenst u een
fijne zomer toe!
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