
 

NIEUWSBRIEF 

VogelTentoonstellingsProgramma 
WAT IS ER NIEUW IN HET  

VOGELTENTOONSTELLINGSPROGRAMMA 2022 

 

 

Nieuwsbrief:  39 

Datum:  21 maart 2022 

Onderwerp: Het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 

 

 

Beste (TT-) secretaris, 

 

Waarschijnlijk bent u alweer druk in de weer met het organiseren van de komende 

tentoonstelling 2022, hopelijk mag deze zonder problemen doorgaan. 
 

De afgelopen maanden ben ik weer druk aan de slag geweest om in het 

VogelTentoonstellingsProgramma enkele nieuwe aanvullingen en/of wijzigingen aan te 

brengen. 
 

Deze nieuwe aanvullingen en/of wijzigingen zijn op verzoeken van enkele verenigingen 

aangebracht om het VogelTentoonstellingsProgramma nog beter te laten werken. 
 

Enkele aanpassingen zijn: 

1e. De apostrof (‘) mag nu gebruikt worden in de meeste invoervakken. Zo niet dan 

wordt dit door het VogelTentoonstellingsProgramma aangegeven. 
 

2e. Bij het toekennen van de kooinummers is het nu mogelijk om de kooinummers 

random of op kweeknummer-volgorde toe te laten. 
 

3e. Binnen het menu “Algemene Gegevens” is het nu mogelijk om de soort 

tentoonstelling, welke u organiseert, aan te geven. Deze optie komt dan later terug op 

het formulier welke u kunt gebruiken om het (digitale) verzekeringsformulier van de 

N.B.v.V. in te vullen. 
 

4e. In het “Menu Diverse Lijsten en Stickers Printen” is de optie “Kooistickers” uitgebreid 

voor de kooistickers voor op de zangkanariekooitjes. En het “Overzicht t.b.v. Digitaal 

Verzekeringsformulier N.B.v.V.” is zo aangepast dat u deze kunt gebruiken om het 

(digitale) verzekeringsformulier richting de N.B.v.V. vlot in te kunnen vullen. Alle 

informatie wordt u dan aangereikt op 1 A4’tje. 
 

5e. Bij het invoeren van de Punten van de zangkanaries Harzers zijn de predicaatpunten 

invoeren toegevoegd. Ook zijn de catalogussen van alle zangkanaries aangepast. Het is 

nu mogelijk om deze zowel Landscape (liggend) als Portrait (staand) uit te printen. 

Bij het uitprinten in Portrait (staand) zal er minder categorieën op papier komen te staan. 

Hier zijn nu de negatieve punten weggelaten. 
 

6e. Ook zijn alle te exporteren (Word) documenten onder de loep genomen, en de 

onderdelen die belangrijk zijn worden nu vet gedrukt. Denk hierbij aan de catalogus, de 

klasse enz.  
 

7e. Het digitale inschrijfformulier heeft ook een aanpassing gekregen, namelijk; 

De achternaam, tussenvoegsel en voorletters moeten nu in aparte vakjes ingevuld 

worden. Als u dan het inschrijfformulier inleest in het VogelTentoonstellingsProgramma 

worden deze automatisch op de juiste volgorde ingelezen.  

Dit digitaal inschrijfformulier krijgt u gratis bij uw bestelling aangeleverd en/of is te 

downloaden van mijn website: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl 
 

8e. Ook zijn er inhoudelijk, wijzigingen die niet zichtbaar zijn, gewijzigd en/of aangepast. 

Hierdoor werkt het VogelTentoonstellingsProgramma nog beter en sneller. 
 

 

 

 

http://www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl/


U kunt deze wijzigingen en/of aanvullingen uitgebreider lezen in: “Wat is er nieuw in 

versie 2022”. Dit schrijven kunt u binnenkort downloaden via mijn website: 

www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl 
 

Ook de website zal weer aangepast worden met de nieuwe onderdelen of wijzigingen 

Zo kunt u nu de onderdelen in het VogelTentoonstellingsProgramma apart bekijken, 

printen en/of downloaden. U vindt de Handleiding in onderdelen onder de knop 

“Handleiding per Onderdelen”.  
 

Op dit moment wordt het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 nog aan een test 

onderworpen en deze nieuwe versie 2022 zal vanaf eind mei, begin juni van dit jaar weer 

beschikbaar zijn. U kunt deze update natuurlijk nu alvast bestellen via de website. 

 

De kosten voor deze nieuw update bedraagt: 
 

Eerste bestelling*:  € 60,00 (op USB-stick) 

Update*:   € 45,00 (op USB-stick) 

Update*:   € 30,00 (via Wetransfer) 
 

* Programma is installeerbaar 
 

Optioneel: 

Spiraalboek Handleiding € 15,00 (inclusief portokosten) 

 

En zoals u gewend bent ben ik altijd bereid u te helpen met het installeren en/of u op 

weg te helpen. 

 
 

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. 

Website:  www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl 

E-mail:  info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl   
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