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Overdracht penningmeesterschap
In de vorige nieuwsbrief hebben we al
aangegeven dat we blij zijn dat we een nieuwe
penningmeester hebben gevonden, in de persoon
van Anne Reimink. Tijdens de bestuursvergadering van 23 juni, heeft het bestuur
afscheid genomen van Erik Bakhuis, die deze
functie 8 jaar heeft uitgeoefend.
Namens alle leden hebben we Erik bedankt voor
zijn inzet in de afgelopen jaren.

De envelop met de DVD van de verschillende
bestanden is vervolgens afgeleverd bij AVISI in
Arnhem en na controle is deze gedeponeerd bij
notariskantoor EE & de Jonge te Utrecht.
Namens OLGA hebben Sjang Schaap en Nico
Bloemenkamp zitting in deze commissie. Het
bestuur bedankt alle betrokkenen voor hun
medewerking.

Algemene Ledenvergadering
Het duurt nog even, maar de datum van de
Algemene Ledenvergadering, die weer gehouden
zal worden in Nijkerk, is vast gesteld op 3
november 2016, van 16.00-20.00. Naast het
officiële vergader deel, heeft Agro IT gelegenheid
om e.e.a. over de nieuwste ontwikkelingen te
laten zien en zal er worden afgesloten met een
interessante presentatie over internet veiligheid
en alles wat daarbij komt kijken. In de uitnodiging
zult u hier meer informatie over vinden. Noteert
u de datum al vast in uw agenda?

Gebruikersdagen
Het bestuur is al weer druk doende met de
organisatie van de gebruikersdagen in 2017.
E.e.a. is nog niet helemaal rond, maar het ligt in
de verwachting dat we 2 bijeenkomsten (in het
Noorden en het Zuiden van het land) zullen
houden over enkele onderdelen van de
boekhouding, waaronder debiteurenbeheer.
Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Verder
zijn we aan het kijken of er mogelijkheden zijn om
een workshop Views i.c.m. Excel te organiseren.
Zodra er concrete plannen zijn, zullen we u
hierover verder informeren.
Escrow
Wij wensen u een mooie zomer toe!
Op 31 mei j.l. hebben de gezamenlijke Escrow
commissie van Omega, OLGA en Agro IT de
software, conform het relevante stappenplan
voor de Agro IT versie 4, geïnstalleerd op een lege
omgeving. Tevens is voor deze versie een
werkende oplossing, de broncode,
stroomschema’s en datamodel getoond.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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