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Nieuwsbrief:  26 
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Onderwerp: Totaal vernieuwd Vogeltentoonstellingsprogramma 2020  

 

 

Beste (TT-) secretaris, 

 

Ik heb in de afgelopen maanden Het VogelTentoonstellingsProgramma 2020 totaal vernieuwd.  

Waarom: De programmeertaal welke ik tot de vorige versie van het 

VogelTentoonstellingsProgramma gebruikte is sterk verouderd en omdat toch het vraagprogramma 

2020-2024 van de N.B.v.V. toch ook helemaal gewijzigd is was dit het juiste moment om het 

VogelTentoonstellingsProgramma ook maar eens in een vernieuwd jasje te steken. 

 

Met de programmeertaal welke ik nu gebruik kunnen we er hopelijk weer jaren mee vooruit. U zult 

merken dat Het VogelTentoonstellingsProgramma vele malen sneller is geworden en dat alles wat u 

wilt bekijken of uit wilt printen in Microsoft Word gezet. Het is dan ook van belang dat u Microsoft 

office op uw computer moet hebben staan. Ook de database waar alle gegevens in worden 

opgeslagen is vernieuwd, de oude database is een Dbase en de nieuwe is een SQL-database.  

Ook hier hebben wij de snelheid van Het VogelTentoonstellingsProgramma mee kunnen verbeteren. 

Het vernieuwde VogelTentoonstellingsProgramma heeft in grote lijnen dezelfde opbouw gekregen als 

de oude versie. Maar enkele onderdelen in het programma zijn toch veranderd en/of uitgebreid en 

hierdoor is het sneller en overzichtelijker geworden. 

Zo zijn er in het menu “Vraagprogramma” enkele handige items toegevoegd, zoals; of het een Cites 

vogel is, welke ringmaat en welk keurblok ervoor gebruikt moet worden. Wat betreft de lijst Cites 

vogels, deze kunt u ook apart uitprinten. 

 

Ook het invoeren van inzenders en inschrijfformulieren is nu teruggebracht tot één scherm. Hierdoor 

wordt het invoeren van Inzenders en/of inschrijfformulieren zeer eenvoudig. 

Ook is het niet meer nodig om de Printer in te stellen via Het VogelTentoonstellingsProgramma.  

Dit omdat nu alles naar Microsoft Word wordt geëxporteerd, dus ook de stickers worden naar 

Microsoft Word geëxporteerd en in het gekozen stickertemplates gezet. Deze templates worden 

uiteraard meegeleverd. De bekende stickermaten zijn hiervoor nodig. Deze kunt u terugvinden op 

de website www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl of in de handleiding.  

Er zijn eigenlijk te veel wijzigingen aangebracht om in deze nieuwsbrief te beschrijven en daarom 

kunt u beter de handleiding 2020 downloaden en deze eens op uw gemak doorlezen. Deze 

handleiding 2020 is te downloaden van de website www.hetvogeltentoonstellingsprogramma.nl. 

 

Omdat er toch veel wijzigingen in het nieuwe vraagprogramma 2020-2024 door de N.B.v.V. zijn 

aangebracht is het oude programma 2019 en ouder niet meer te gebruiken voor het nieuwe 

tentoonstellingsseizoen. En worden ook niet meer ondersteund. Mijn excuses hiervoor. 

U heeft dus het komende tentoonstellings-seizoen het nieuwe TT-programma nodig. 

U kunt het vernieuwde VogelTentoonstellingsProgramma weer op verschillende manieren bestellen 

deze zijn terug te vinden via de website www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl. 

Doe dit op tijd zodat u op uw gemak kan wennen aan dit vernieuwde programma. Natuurlijk ben ik 

altijd bereid om u via de E-mail, telefoon en/of Anydesk (hulp op afstand) te helpen met uw vragen.  

Er zal een duidelijke instructie op de website gezet worden hoe u het vernieuwde 

VogelTentoonstellingsProgramma kunt installeren.  

http://www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl/


Mocht dit niet lukken wil ik u er natuurlijk bij helpen via Anydesk (hulp op afstand). Heeft u hulp 

nodig stuur dan een mailtje en ik maak een (bel)afspraak met u wanneer ik u kan helpen. 

 

Ook de website heeft weer een grondige onderhoudsbeurt gehad. 

Zo kunt u nu de onderdelen in het VogelTentoonstellingsProgramma apart bekijken, printen en/of 

downloaden. U vindt de Handleiding 2020 in onderdelen onder de knop “Handleiding per 

Onderdelen”. Tevens vindt u ook diverse Video’s op de website. In deze Video’s worden alle 

onderdelen apart getoond en uitgelegd.  
 

Heeft u interesse in deze update dan zie ik graag uw bestelling tegemoet. U kunt deze update 

bestellen via: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl. 

 

Betaling: Als u het nieuwe TT-Programma heeft besteld wordt er een rekening gemaild naar het door 

u opgegeven E-Mailadres.  

 

Kosten:  Compleet nieuwe TT-Programma:  € 60.00 (USB-stick / CD-Rom) 

  Update TT-Programma:  € 45.00 (USB-stick / CD-Rom) 

  Via Wetransfer:   € 30.00 

  Hulp bij installeren:   €   0.00  (na afspraak en aanvragen via E-Mail)  

  (via Anydesk, gratis te downloaden) 

 

Levertijd: na 7 juli 2020 wordt uw bestelling, na ontvangst van uw betaling, binnen een week 

verstuurd. 

 

Wacht niet tot het laatste moment met het bestellen van deze update, dan kunt u de 

nieuwe of gewijzigde onderdelen nog rustig bekijken hoe deze werken voordat u met de 

echte show gaat beginnen. 

 

Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u altijd even kijken op de website! 

 

 

Zijn er nog vragen dan kunt u altijd uw vraag stellen via:  

Website: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl  

Of via 

E-mail: info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl 

Ik probeer binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden. 

 
 

 
 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lex Kaptein. 

Website:  www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl 

E-mail:  info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl   
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