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Nieuwe penningmeester
In het najaar heeft Erik Bakhuis aangegeven dat
hij zijn functie als penningmeester moet
neerleggen. Het bestuur heeft Anne Reimink
gevraagd of zij deze taak op zich wil nemen en zij
heeft hier positief op gereageerd. Doordat zij in
2015 zitting had in de kascontrole commissie,
heeft zij al een kijkje in de financiële administratie
kunnen nemen. Anne
runt samen met haar
man Loonbedrijf Reimink
in Den Ham. Binnenkort
zal Erik zijn werkzaamheden aan Anne
overdragen. Tijdens de
ledenvergadering in het
najaar van 2016 zal Anne
officieel door de leden
verkozen kunnen
worden.

over het digitaliseren van het inkoopboek, het
digitaal factureren en alles wat hierbij komt
kijken.
Het was fijn dat Anjo Simons en Arend Schut van
Agro IT aanwezig waren om met de deelnemers
mee te denken in ideeën en oplossingen. Ook
willen we Jansen en Dick Klok heel hartelijk
bedanken voor de gastvrijheid.

In 2017 wil het bestuur opnieuw een aantal
gebruikersdagen organiseren. Graag horen we
van de leden over welk onderwerp/module zij
graag een keer met elkaar willen spreken.

Overleg OLGA-Agro IT
Begin maart hebben een aantal bestuursleden
met Tom de Zeeuw van Agro IT om tafel gezeten.
In dit overleg is o.a. de Algemene
Ledenvergadering van 2015 geëvalueerd en is er
over de communicatie tussen Agro IT, haar
klanten en OLGA gesproken. Ook is de stand van
zaken rondom de ontwikkeling van de nieuwe
planningsmodule besproken. Met Tom is
afgesproken dat Agro IT middels hun eigen
nieuwsbrief hun klanten zullen informeren over
de stand van zaken m.b.t. deze module en andere
ontwikkelingen.
Gebruikersdagen Boekhouding
De geplande gebruikers dag in Wanroij op 4
februari ging vanwege te weinig deelnemers niet
door. Op 18 februari waren we te gast bij Jansen
in Wijhe en op 3 maart bij Dick Klok Cultuur
techniek in Heenvliet.
We kunnen terug kijken op 2 goed bezochte
bijeenkomsten, waarin we veel van elkaar
hebben kunnen leren. Er is uitgebreid gesproken

Marloes Scholtes van Scholtes Loonbedrijf bv te
Honselersdijk was op 3 maart in Heenvliet. Zij bezocht
voor de 1e keer een gebruikersdag. Zij beschrijft haar
ervaring als volgt:
Het was een zeer informatieve dag. Er is veel inzicht
gegeven hoe andere bedrijven de werk- en
opdrachtbonnen verwerken tot een factuur en tegen
welke problemen zij aanlopen. Er is hier openlijk over
gesproken en we hebben elkaar tips gegeven en
gehoord hoe andere bedrijven hiermee omgaan. Deze
dag liet ook zien hoeveel mogelijkheden Agro IT heeft,
en hoeveel van die mogelijkheden wij binnen ons
bedrijf eigenlijk beter zouden kunnen toepassen. Er is
met name aandacht besteed aan het digitaliseren van
de inkoop en verkoopfacturen. Welke mogelijkheden
er zijn, hoe je dit verwerkt binnen Agro IT. Er werd ter
plaatse meteen uitleg gegeven via een groot scherm
en er was zeker genoeg ruimte om vragen te stellen en
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onduidelijkheden te bespreken. Bijvoorbeeld hoe je
bijlages kan koppelen aan je factuur, en hoe je dit
gemakkelijk kan opvragen of versturen via pdf
bestanden. De vraag, wie er binnen drie jaar geen
ordners meer had maar geheel digitaal zou zijn, bleef
wel open, maar voor mij is zeker een moment
aangebroken om samen met mijn man, Ed Scholtes,
eens kritisch naar onze boekhouding te kijken en welke
punten we kunnen implementeren zodat we nog beter
inzicht in ons bedrijf krijgen. Bedankt voor de
informatieve dag en ook bedankt Dick Klok
Cultuurtechniek te Heenvliet voor jullie gastvrijheid en
heerlijke broodjes.
Presentatie Digitale Dagstaat
Eén van onze bestuursleden
is op 10 maart bij de Agro IT
presentatie van de DDS in Zeijen geweest. Zij doet
hiervan in het kort verslag:
Tijdens de bijeenkomst van Agro IT op donderdag 10
maart in Zeijen, heeft Spotmaster een presentatie
gegeven over de mogelijkheden van de digitale
werkbon.
Gezien aan het aantal bezoekers, heb ik gemerkt dat
er veel belangstelling is om de stap te maken.
Spotmaster heeft meerdere mogelijkheden en er zijn al
een 10 tal bedrijven die er vol op mee werken.
Spotmaster heeft ook een dashboard zodat er
meerdere gegevens
samengevoegd kunnen
worden.
Het was een goede
bijeenkomst.
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