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Beste (TT-) secretaris,
2020 is zacht uitgedrukt een vervelend jaar geweest. Er is (bijna) geen tentoonstelling doorgegaan
door het corona-virus, wat ons land nog steeds in de greep heeft.
Hopelijk wordt in 2021 het virus verslagen en mogen we weer met de verenigingsactiviteiten gaan
starten. Als ik voor mijzelf mag spreken, niet alleen voor het TT-Programma maar ook als voorzitter
van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, hoop ik dat ik zo’n jaar nooit meer mee hoeft te maken.
Zoals wellicht bij u bekend heb ik voor het tentoonstellingsseizoen 2020 een compleet nieuw TTProgramma gemaakt, inclusief het vernieuwde vraagprogramma 2020-2024.
Er zijn diverse verenigingen die dit vernieuwde TT-Programma al hebben aangeschaft maar door het
corona-virus niet hebben kunnen gebruiken, omdat de show niet door mocht gaan.
U kunt begrijpen dat in een nieuw ontwikkeld programma er altijd wat probleempjes naar boven
komen als het door de verenigingen die het aangeschaft hebben uitgeprobeerd wordt.
Deze puntjes zijn gelukkig aan mij gemeld en daar ga ik natuurlijk aanwerken om dit te verbeteren
in Het VogelTentoonstellingsProgramma 2021. Tevens worden er nog kleine puntjes verbeterd.
Maar dit alles heeft gelukkig geen invloed op de database waar alle gegevens in opgeslagen worden.
Om die verenigingen welke Het VogelTentoonstellingsProgramma 2020 aangeschaft hebben komt er
dan ook een gratis update naar de versie 2021 beschikbaar.
Deze update wordt u dan via Wetransfer toegestuurd. Wenst u toch een nieuwe versie op USB-stick
dan wordt er € 15,00 aan kosten berekend. Natuurlijk ben ik, zoals u gewend bent, altijd bereid om
u te helpen bij het installeren van deze update.
Voor de verenigingen die in 2020 nog geen nieuw TT-Programma hebben besteld blijven de kosten
hetzelfde als in 2020.
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.

Als laatste wil ik u langs deze weg fijne feestdagen
en een gelukkig en vooral corona-vrij 2021 wensen
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Lex Kaptein.
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