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Voortgang ontwikkelen module
dagplanning
Begin september heeft het bestuur om
tafel gezeten met Agro IT inzake de nieuw
te ontwikkelen module dagplanning. De
heren van Agro IT hebben deze zomer niet
stil gezeten en een eerste opzet van deze
nieuwe module ziet er goed uit. Tijdens de
ledenvergadering zult u hierover verder
geïnformeerd worden.

Nieuwe website
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u
dat het bestuur bezig is met een nieuwe
website. Ter opluistering van deze website
zijn we nog op zoek naar kwalitatief goede
foto's van loon- en grondwerk. Wij zouden
het fijn vinden als OLGA leden hiervoor
foto's beschikbaar willen stellen.
U kunt deze sturen naar
webmaster@olga-nederland.nl
Gebruikersdagen
Het bestuur is al weer bezig met de
voorbereidingen voor de gebruikersdagen
in 2016. Het thema voor deze dagen is:
boekhouding en alles wat daar bij komt
kijken. We zijn nog op zoek naar een
locatie in de driehoek NijmegenEindhoven-Venlo. Het gaat om een
ochtend in januari of februari. Heeft u de
gelegenheid om in uw bedrijf een groep
van maximaal 30 personen te ontvangen,
dan horen wij dat graag van u. U kunt uw
reactie of vragen sturen naar
webmaster@olga-nederland.nl

Vacature penningmeester
Helaas moeten wij u
meedelen dat Erik Bakhuis
zijn taak als penningmeester
neer moet leggen, vanwege
de toegenomen
werkzaamheden van zijn eigen bedrijf. Het
bestuur is daarom op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Voor meer
informatie over deze functie kunt u
contact opnemen via
penningmeester@olga-nederland.nl
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is op
donderdag 12 november in De Schakel in
Nijkerk van 16.00 tot 20.00. De
uitnodiging met agenda ontvangt u
gelijktijdig met deze nieuwsbrief.
Agro IT zal ons tijdens deze bijeenkomst
bijpraten over de nieuwste
ontwikkelingen. Dit zijn er dit keer heel
wat. Na de pauze zal Bas van Hattum,
eindredacteur van 'Trekker', zijn visie op
'automatisering in de toekomst' geven.
Het bestuur denkt u hiermee een
programma aan te bieden, dat zeker de
moeite waard is.
Het bestuur hoopt u allen te begroeten
tijdens de bijeenkomst op 12 november.
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