
 

NIEUWSBRIEF 

VogelTentoonstellingsProgramma 
 

 

 

Nieuwsbrief:  32 

Datum:  23-05-2021 

Onderwerp: Het Vogeltentoonstellingsprogramma 2021 is klaar 
 

Beste (TT-) secretaris, 
 

Hopelijk kunnen we dit jaar weer onze tentoonstelling doorlaten gaan en daarom bent u 

waarschijnlijk alweer druk in de weer met het organiseren van de komende TT-2021. 
 

De afgelopen weken is het VogelTentoonstellingsProgramma door vier personen getest. 

Nadat ik de enkele kleine puntjes die gevonden zijn aangepast heb is het TT-Programma 

2021 gereed om verspreid te worden. De versie 2021 zal dan ook de komende weken 

verstuurd worden naar de verenigingen die de nieuwe versie besteld en betaald hebben 

(betaald indien nodig). 
 

Om u kennis te laten nemen van de nieuwe aanvullingen en/of wijzigingen heb ik deze 

opgeschreven. Deze nieuwe aanvullingen en/of wijzigingen kunt u lezen in het schrijven 

“Wat is er nieuw en/of aangepast in de Update 2021. Dit schrijven kunt u downloaden via 

de website.  
 

Een hele belangrijke aanpassing is dat de N.B.v.V. in januari 2021 een aanpassing in het 

Vraagprogramma 2020-2024 heeft doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ook in het nieuwe 

TT-programma gezet. Om dit in de toekomst gemakkelijker aan te passen is ervoor 

gekozen dat u het Vraagprogramma en wat daar verder bij komt kijken zelf kunt 

aanpassen. Hiervoor is een Excel-bestand ontwikkeld welke u op een simpele wijze, via 

een druk op de knop, in het TT-Programma zelf kunt updaten. 

Ook dit wordt uitgebreid in de handleiding “Handleiding Updaten TT-Gegevens” uitgelegd. 

De bovengenoemde handleiding kunt u ook downloaden via de website.  
 

Verder heb ik het mogelijk gemaakt om met een digitaal inschrijfformulier, welke gratis 

beschikbaar gesteld wordt, automatisch de TT-gegevens van een inzender(s) kunt 

inlezen. Het digitaal inlezen van een inschrijfformulier is alleen mogelijk als u het 

beschikbaar gestelde digitaal inschrijfformulier gebruikt. Het is dus niet mogelijk dit met 

een eigen gemaakt digitaal inschrijfformulier(en) te doen.  

Hoe dit digitale inschrijfformulier werkt en wat u wel kunt aanpassen staat allemaal 

beschreven in de handleiding “Handleiding Digitaal Inschrijfformulier” Deze handleiding 

kunt u ook downloaden via de website.  
 

Ook de website heeft weer de nodige onderhoudsbeurt gehad. Zo kunt u de onderdelen 

in het VogelTentoonstellingsProgramma apart bekijken, printen en/of downloaden. U 

vindt de Handleiding in onderdelen onder de knop “Handleiding per Onderdelen”. Ook zal 

er in de komende tijd weer wat filmpjes op de website gezet gaan worden. Met deze 

filmpjes hoop ik u nog beter uit te leggen hoe het TT-Programma werkt. 
 

 

U kunt het VogelTentoonstellingsProgramma (nieuw of update) nu bestellen via de 

website. Voor de prijzen en mogelijkheden verwijs ik u dan ook naar de website. 
 

Als u vorig jaar het TT-programma (versie 2020) besteld en ontvangen heeft krijgt u de 

versie 2021 gratis (alleen via Wetransfer). Als u de versie 2021 op USB-Stick wilt 

ontvangen zijn de kosten € 15,00. En de kosten voor de handleiding 2021 als spiraalboek 

zijn € 15,00 (inclusief verzendkosten). 
 

Voor meer informatie 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. 

http://www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl/
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