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Beste (TT-) secretaris, 
 

Ook als alles nog onzeker is wanneer wij weer iets mogen en kunnen ondernemen wat 

verenigingsactiviteiten betreft wil ik u toch op de hoogte brengen van de vorderingen over het 

VogelTentoonstellingsProgramma 2021 
 

Zoals wellicht bij u bekend heb ik voor het tentoonstellingsseizoen 2020 een compleet nieuw TT-

Programma gemaakt, inclusief het vernieuwde vraagprogramma 2020-2024.  

Er zijn diverse verenigingen die dit vernieuwde TT-Programma al hadden 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 ben ik de komende tijd hard mee aan het werk 

om dit te verbeteren in het VogelTentoonstellingsProgramma 2021. Ook zijn/worden er nog kleine 

verbeteringen aangebracht waardoor u nog makkelijker met het VogelTentoonstellingsProgramma 

2021 kan werken. 
 

In de nieuwsbrief 29, van 09-12-2020, schreef ik dat deze wijzigingen geen invloed zou hebben op 

de database van 2020, maar helaas dit mocht niet zo zijn. Er zijn namelijk (heel)veel aanpassingen 

aangebracht in het vraagprogramma. Diverse klasses zijn aangepast, verwijderd en/of toegevoegd, 

ook zijn er diverse namen/kleurslagen van de vogelsoorten aangepast. Het zijn er te veel om deze 

door u zelf aan te laten passen en daarom zal er, zodra het VogelTentoonstellingsProgramma 2021 

klaar is ook een nieuw vraagprogramma (versie 2020-2024 Januari 2021) beschikbaar zijn. 

De verenigingen die het VogelTentoonstellingsProgramma 2020 al aangeschaft hadden komt er dan 

ook een gratis update van het VogelTentoonstellingsProgramma 2021 en het vernieuwde 

vraagprogramma (versie 2020-2024 Januari 2021) beschikbaar.  

Deze update wordt u dan met een duidelijke uitleg 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 twee updates.  

Deze beide updates heeft u echt nodig om de komende tentoonstelling over de juiste gegevens te 

beschikken. 
 

Voor de verenigingen die in 2020 nog geen nieuw TT-Programma hebben besteld blijven de kosten 

hetzelfde als in 2020 en in deze versie staat natuurlijk het laatste vraagprogramma (versie 2020-

2024 Januari 2021). Voor het bestelformulier en prijzen verwijs ik u naar mijn website. 
 

Wanner is het VogelTentoonstellingProgramma 2021 klaar 

Ik ga ervan uit dat ik het VogelTentoonstellingsProgramma 2021 eind mei, begin juni klaar heb, met 

natuurlijk de daarbij behorende handleidingen en de aangepaste website. 

Maar u kunt natuurlijk uw bestelling alvast plaatsen via de website. 
 

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 weer voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet,  
Lex Kaptein. 
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