Verslag Voorjaarsbijeenkomst Adlib Gebruikersgroep 2011
De voorjaarsbijeenkomst 2011 is gehouden op donderdag 31 maart.
bij het hotel Van der Valk in Breukelen.
10.00 – 10.30 Ontvangst met koffie en thee
10.30 – 11.00 Mededelingen van het bestuur
Welkom
Iris van Breda, voorzitter, heet iedereen van harte welkom, is blij dat er zoveel mensen voor
deze dag ingeschreven hebben. Het grote aantal deelnemers zal mogelijk voor een ruimte
waarin de workshop Print output.. en Google voor Adlib + open linked data, te veel zijn.
Bestuurswiseling – Iris van Breda
Piet Bron verlaat na 25 jaar het bestuur van de Adlib Gebruikersgroep.
Saskia Rutten heeft in december 2010 afscheid genomen.
Er is dus ruimte voor twee nieuwe bestuursleden. Helaas heeft zich nog niemand aangemeld,
het bestuur doet bij deze nogmaals een oproep.
Verslag van de Penningmeester – Martin Beekhuis
Martin Beekhuis doet verslag. Financien zijn goed op orde, de kascontrole commissie heeft de
stukken gezien, en net voor de vergadering accoord getekend na mogelijkheid tot inzage van
bijlagen. Kascontrolecommissie bestaande uit de leden : Dhr. Boekhorst Mw. Fehmers en
Dhr. Homburg.
Aantal zaken:
- Toegetreden tot het bestuur zijn Iris van Breda en Carla Gerritsen (zij zal secretariaat van Piet
Bron overnemen)
- Resultaat van 2010 is geflatteerd door overboeking per vergissing vna het Joods museum,
natuurlijk netjes teruggeboekt.
- De nieuwe website is dit jaar een grotere investering.
- Ook reiskosten van het bestuur zijn iets omhoog gegaan, Carla komt uit Enschede, en iets
meer reiskosten gemaakt door het organiseren van de Adlibdag in Antwerpen
- Zaalhuur was afgelopen jaar voordelig doordat een factuur niet ontvangen dus ook niet
betaald is. Antwerpen was helaas door de lage deelname een goedkope gebruikersdag.
Penningmeester vraagt de vergadering of iedereen kan instemmen met de bevindingen van de
kascontrole en het buestuur decharge wil verlenen? Vergadering stemt in.
Mw. Fehmers is aftredend. Mw. Nouwen zal toetreden tot de commissie.
Begroting 2011 wordt gepresenteerd en doorgesproken.

Nieuwe AdlibGebruikersgroep website – Iris van Breda
Met onze nieuwe site willen we meer onderscheid maken door het Adlib rood niet meer te
gebruiken. Wij vertegenwoordigen de gebruikers, zijn er voor gebruikers en zijn in gesprek met
Adlib.
Het bolletjeslogo staat voor “ technisch”, “sociaal netwerk” en “ contact tussen onderdelen”

11.00 – 12.30 1e Workshop sessie
beginnende gebruiker
Print output mogelijkheden,
en het gebruik van
pointerfiles.

gevorderde gebruiker
Gebruik van Adlib Designer,
de basics.

gevorderde gebruiker
Importeren Exporteren vanuit
Excel.

Rolf Blijlevens

Piet Bron

Jeroen de Meester

Voor de powerpoint presentaties van alle workshops zie onze geheel vernieuwde website
www.adlibgroepbestuur.nl

12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.30 Mededelingen van Adlib Information Systems: Bert Degenhart Drenth

14.30 – 16.00 2e Workshop sessie
beginnende gebruiker
Gebruik van thesaurus voor
kleine musea

gevorderde gebruikers
In bulk afbeeldingen koppelen
met behulp van een import

AAT

Iris van Breda

16.00 Borrel

applicatiebeheerders
Google voor Adlib +
open linked data
Bert Degenhart Drenth

