
 

NIEUWSBRIEF 

VogelTentoonstellingsProgramma 
 

 

Nieuwsbrief:  35 

Datum:  30-07-2021 

Onderwerp: Wijziging Digitaal Inschrijfformulier (versie 2021-09) 

 en foutje in de Groepen. 
 

Beste (TT-) secretaris, 
 

Digitaal Inschrijfformulier 
Ik heb het Digitale Inschrijfformulier (versie 2021-09) nog op enkele punten aangepast met 

meer controlepunten. 

In het Tabblad “Inschrijfformulier” onder het kader “Vergeet Onderstaande niet in te vullen” 

zijn nog wat controlepunten ingebouwd. Als er door de inzender in de regels de juiste 

informatie wordt ingetikt dan wordt de regel groen, als het niet correct (te weinig of te veel 

karakters) wordt de regel oranje/bruin. Als inzender moet je dan deze regel corrigeren tot 

dat de controleregel groen is geworden. 
 

In de kolom A van het tabblad “Inschrijfformulier” is een extra controle ingebouwd. Als u er 

bij de NAW-gegevens bijvoorbeeld het kweeknummer goed ingevuld wordt verschijnt er het 

volgende  teken en als het niet goed is ingevuld verschijnt er  dit teken in 

kolom A8 t/m A19. Als u uw vogels gaat inschrijven dan gebeurt dit hetzelfde in de kolom 

A22 t/m A60. Ook wordt bij het invoeren van een klasse-nummer de vakjes waar het aantal 

vogels ingevoerd moeten worden dan ook oranje/bruin. Zodra in een van de vakjes een 

aantal ingevoerd wordt worden deze vakjes weer geel. Als in deze hiervoor genoemde 

vakjes het aantal vogels is ingevoerd kleurt het vakje verzekeringsbedrag oranje/bruin. Dit 

betekend dat het verzekeringsbedrag nog ingevuld moet worden. Is dit gedaan dan wordt 

dit vakje ook weer geel. Als u een onbekend Klasse-nummer heeft ingetikt in kolom B22 

t/m B60 dan verschijnt  in de kolom C/D20 t/m C/D60 en dient u het juiste 

klasse nummer in te voeren, volgens het vraagprogramma 2020-2024 versie januari 2021. 

Ik denk dat deze extra opties een aanvulling zijn om het digitale inschrijfformulier nog 

gebruiksvriendelijker te maken. Maar het blijft van groot belang dat de TT-Secretaris het 

formulier goed controleert alvorens het ingelezen wordt in het TT-Programma. 
 

Dit Digitale Inschrijfformulier (versie 2021-09) kunt u (gratis) downloaden vanaf mijn 

website. LET OP! U moet dan wel nog uw algemene gegevens wijzigen, denk daarbij aan 

uw verenigingsnaam, plaats, inschrijfgeld enz. 
 

Groepen Updaten 
Door een foutje van mijn kant zijn er enkele foutjes geslopen in de database van de 

“Groepen”. De groepen stroken niet met het vraagprogramma 2020-2024 (versie januari 

2021). Het is dan ook van groot belang dat de groepen geüpdatet worden in het TT-

Programma 2021 welke u voor 20-07-2021 heeft ontvangen. 

U kunt het zelf controleren of u al de juiste “Groepen versie” heeft en als dit niet zo is kunt 

u het ook gemakkelijk zelf updaten. 

Om dit te controleren gaat u in het “Hoofdmenu” en vervolgens naar “Gegevens Invoeren” 

als u in dit menu bent drukt u op de knop “Groepen”. Als u in dit scherm rechts Versie: 

2020-2024 – Juli 2021 heeft staan dan hoeft u niets te doen. 

Staat er een oudere versie dan moet u de “Groepen” Updaten.  

Om dit te kunnen doen moet u eerst het bestand downloaden van mijn website. 

Als u dit gedaan heeft en het bestand op uw computer heeft gezet waar u dit bestand terug 

kunt vinden gaat u naar het TT-Programma. 

Vervolgens klikt u in het “Hoofdmenu” op de knop “Diverse Instellingen” en vervolgens klikt 

u op de knop “Groepen Updaten” en volgt de aanwijzingen welke verschijnen op uw 

computerscherm. Als u de “Groepen” goed geüpdatet heeft wordt dit in een schermpje 

aangegeven. Vervolgens kunt u het nog voor de zekerheid controleren zoals hierboven is 

beschreven, als er dan Versie: 2020-2024 – Juli 2021 staat is de update geslaagd en bent u 

klaar. LET OP! U kunt de “Groepen alleen updaten als er nog geen 

Inzenders/Inschrijfformulier zijn ingevoerd. Is dit wel het geval verwijderd deze dan eerst 

door in het scherm “Diverse Instellingen” de Inzenders Tentoonstelling te verwijderen. Dit 



kunt u doen door in het Kader “Lijsten (database) leegmaken” op de knop “Inzenders 

Tentoonstelling verwijderen” te klikken en de Inzenders Tentoonstelling te verwijderen, volg 

hiervoor de instructies op het scherm. Als u de Inzenders Tentoonstellingen heeft verwijderd 

is de Knop “Groepen” weer vrij om deze te kunnen updaten.  
 

Nogmaals bestel op tijd! 
Wellicht ten overvloede maar ik wil u er toch op wijzen om niet te lang te wachten met het 

bestellen van het nieuwe TT-Programma 2021. Het is voor u weet weer tentoonstellingstijd. 

En het is van groot belang dat u zich op tijd eigen maakt met dit nieuwe TT-Programma, 

zeker voor die verenigingen die de versie 2019 of ouder gebruiken. Want zoals u wellicht 

weet is er vanaf 2020 een compleet vernieuwd TT-Programma gemaakt. U kunt 

verschillende versies bestellen via mij Website. 
 

Nog even dit uit de vorige Nieuwsbrief (34) 
Het is belangrijk en noodzakelijk de vorige versie (2020 en verder terug) van het TT-

Programma vervangen worden door de nieuwe versie 2021. Dit omdat er begin dit jaar heel 

veel is gewijzigd in het Vraagprogramma 2020-2024. En dan vooral bij de tropen en de 

kromsnavels. Zoveel zelfs dat dit niet met een paar kleine handelingen is aan te passen. 

Hiervoor heb ik het TT-Programma 2021 aangepast zodat als er weer een tussentijdse 

wijziging komt in het vraagprogramma 2020-2024 dit op een simpele manier is aan te 

passen. Hiervoor wordt er een simpel Excel-bestand, door mij, aangeboden om het 

gewijzigde vraagprogramma gemakkelijk opnieuw in te lezen is in het TT-Programma. 

Er is daarvoor een handleiding beschikbaar zodat u dit stap voor stap kunt doen. 
 

Als u het VogelTentoonstellingsProgramma (nieuw of update) nog niet besteld heeft doe het 

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

Versie 2020 >> 2021 
 

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

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

ontvangen zijn de kosten € 15,00. LET OP! U krijgt deze update niet automatisch 

opgestuurd, gebruik hiervoor het bestelformulier welke op mijn website is te vinden. 
 

Aanrader 
Ik raad u aan om de Update of een nieuwe versie op tijd te bestellen zodat u bij het te laat 

bestellen niet voor verassingen komt te staan. Als u het op tijd besteld kunt u het TT-

Programma weer uitproberen en het u eigen maken. 
 

Er is ook een spiraalboek Handleiding te bestellen. Deze handleiding is 112 pagina’s dik en 

is netjes als een spiraalboek ingebonden. Dit spaart u heel veel printwerk en vooral inkt. De 

kosten voor dit spiraalboek zijn € 15,00 (inclusief verzendkosten). 
 

Voor meer informatie kunt u altijd even kijken op de website! 
 

Helpen via Anydesk 

Zoals u weet ben ik altijd bereid om u op afstand te helpen. Ik gebruik hiervoor “Anydesk”, 

met dit programma kan ik u dus op afstand helpen. Anydesk is gratis te downloaden van 

internet. Wenst u van mijn hulp gebruik te willen maken stuur mij dan een mailtje met uw 

vraag en dan maak ik zo snel mogelijk (sterven streven is binnen 24 uur) een afspraak met 

u. Liever niet bellen i.v.m. mijn werk. 
 

Vakantie 

Ik ben van 16 augustus en 6 september a.s. met vakantie. Dit betekent dat ik in deze 

periode niet altijd thuis ben en hierdoor mijn mail niet dagelijks zal lezen en dat ik u zeker 

niet kan helpen via “Anydesk”. Dus hou hier rekening mee. 
 
 
 

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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