Nieuwsbrief
Januari 2020
Terugblik ALV
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn
de gebruikelijke agendapunten besproken. Daarnaast
was er de oproep voor nieuwe bestuursleden, zodat
de aftredende bestuursleden in 2021 kunnen worden
vervangen.

Ook werd de uitslag van de voorjaars enquête kort
besproken en kwamen mogelijke onderwerpen voor
de gebruikersdagen aan de orde.
Na de vergadering
hebben Ruud en
Kevin Veerhuis en
Arend Schut ons
bijgepraat over de
ontwikkelingen
binnen Agro IT: De
vernieuwde website
in online en er zijn nog steeds een paar vacatures. Een
nieuwe APK service is beschikbaar. Dit houdt in dat
Agro IT 1x per jaar langs komt om het pakket te
onderhouden, zal er een financiële controle gedraaid
worden en is er gelegenheid voor vragen.
Er werken nu zo’n 50 bedrijven met Plan Pro en na
een 1e evaluatie is de module op een aantal punten
aangepast. Er volgt nog een 2e evaluatie. Daarnaast
zijn de koppel mogelijkheden uitgebreid en werken
deze sneller. Er wordt overwogen om een eigen app
te ontwikkelen voor de digitale werkbon. Voor SRP is
de organisatie volop in onderzoek met verschillende
partijen en wordt er geïnventariseerd wat wel en niet
mogelijk is. Het onderzoek is breed aangepakt, zodat
er een basis is om een geheel nieuwe systeem op te
zetten.

samenwerkingspartners en collega ondernemers. En
hoe verbindt je personeel aan jouw bedrijf? Iedereen
is verschillend en dient
verschillend
aangestuurd worden.
De één heeft een hoog
tempo, waar de ander
het rustig aan doet en
de één is nieuwsgierig,
terwijl de ander
taakgericht is.
Aan de hand van het DISC profiel
(D-Daadkrachting en direct, I-interachteif en
inspirerend, S-stabiel en sociaal, C-consciëntieus en
correct) keken we naar de vraag: Wie ben jij en wie is
de ander?
We kijken terug op een goede vergadering.
Escrow
De ontwikkeling van een nieuwe overeenkomst is in
volle gang. Deze overeenkomst dient zorgvuldig
opgesteld te worden, zodat alle partijen hier goed
mee uit de voeten kunnen. We hopen u hier in een
volgende nieuwsbrief meer over te vertellen.
Gebruikersdagen
Zoals we al eerder aangaven, is er op 21 januari een
gebruikersdag bij Agro IT gepland m.b.t. de
jaarafsluiting en allerhande Fi Pak functies. U heeft
hier al een uitnodiging voor ontvangen. Opgave is nog
mogelijk via de website.
De organisatie voor de andere bijeenkomsten zijn in
volle gang. Mogelijke onderwerpen zullen zijn:
Documentenbeheer, facturatie i.c.m. opdrachtbon
module en koppelen van diverse documenten aan de
factuur.
De uitnodiging wordt binnenkort verzonden.
Vacature bestuur
In 2021 zijn een aantal bestuursleden aftredend en
niet herkiesbaar. Om problemen te voorkomen, delen
we u dit nu alvast mee. Het zou mooi zijn als een
aantal aspirant bestuursleden alvast een tijdje mee
lopen en ingewerkt kunnen worden. Heeft u
belangstelling of wilt u informatie, neemt u dan
contact op met Frederike secretaris@olganederland.nl

In de pauze was er gelegenheid om samen wat te eten
en te netwerken. Daarna hebben we samen met Jan
Rouweler van Spoer Training en advies nagedacht
over hoe we vertrouwen kunnen uitstralen naar
klanten, leveranciers, medewerkers,
www.olga-nederland.nl

Het bestuur hoopt u in
het nieuwe jaar in één
van onze bijeenkomst te
ontmoeten.

