
 

NIEUWSBRIEF 

VogelTentoonstellingsProgramma 
VOGELTENTOONSTELLINGSPROGRAMMA 2022 

IS GEREED 
 
 

Nieuwsbrief:  40 

Datum:  24 Mei 2022 

Onderwerp: Het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 is gereed 

 

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. 

Wat er allemaal is aangevuld en/of gewijzigd is kunt u lezen in “Wat is er nieuw en/of 

aangepast in de update 2022” (zie bijlage of op de website). 
 

Ook is het VogelTentoonstellingsProgramma weer getest door drie ervaren gebruikers. 

De laatste oneven heden zijn er uitgehaald. Maar natuurlijk kunnen wij dit niet voor 

100% uitsluiten. Zoals u gewend bent krijgt u een nieuwe versie mocht er grove fouten 

inzitten. Eventuele wijzigingen worden vanaf nu niet meer ingebouwd, deze zijn dan voor 

versie 2023. 
 

Vanaf nu kunt u het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 bestellen via de website of 

via het bijgevoegde bestelformulier (Excel-bestand).  

Mocht u, nadat u de bestelling heeft geplaatst, binnen enkele dagen niets horen stuur 

dan een mailtje met uw gegevens en ik neem zo snel mogelijk contact met u op via de 

mail. 
 

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) 
 

Dit spiraalboek Handleiding (112 pagina’s) is een handig hulpmiddel om uw verder te 

helpen met het goed kunnen werken met het VogelTentoonstellingsProgramma 2022. 

Omdat het een spiraalboek is kunt u het op iedere gewenste pagina openleggen.  

 

En zoals u gewend bent ben ik altijd bereid u, op afstand via Anydesk, 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.lexkaptein.nl  

of via E-mail: info@lexkaptein.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.lexkaptein.nl 

E-mail:  lexkaptein@upcmail.nl  

http://www.lexkaptein.nl/
mailto:lexkaptein@upcmail.nl

