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VogelTentoonstellingsProgramma 
 

 

Nieuwsbrief:  41 

Datum:  01-08-2022 

Onderwerp: Het Nieuw (TT-) seizoen gaat weer bijna beginnen 
  
 

Beste (TT-) secretaris, 
 

Het nieuwe (TT-) seizoen gaat weer bijna beginnen 
Zoals het er nu naar uit ziet mogen we weer gaan denken aan onze tentoonstellingen. 

Wellicht zijn jullie al volop bezig om de tentoonstelling te organiseren. 

Toch wil ik, als jullie de nieuwe update 2022 nog niet hebben besteld, iedereen aan het hier 

onderstaande herinneren. 
 

Als u in 2021 nog niet versie 2021 heeft aangeschaft is het belangrijk en noodzakelijk dat 

de versie(s) (2020 en verder terug) van het TT-Programma vervangen wordt door de 

nieuwe versie 2022. Dit omdat er begin 2021 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 en 

2022 aangepast zodat als er weer een tussentijdse wijziging aankomt in het 

vraagprogramma 2020-2024 dit op een simpele manier is aan te passen. Hiervoor wordt er 

een simpel Excel-bestand, door mij via de website, 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. 
 

Dit jaar, 2022, heb ik het TT-Programma (versie 2021) op diverse punten verbeterd en/of 

aangepast. Zoals u in de handleiding “Wat is nieuw en/of aangepast in Het 

VogelTentoonstellingProgramma versie 2022.1” kunt lezen zijn dat veel items, te veel om 

hier te beschrijven en daarom heb ik de handleiding bijgevoegd of u kunt de handleiding 

vinden op mijn website. 

Twee belangrijke aanpassingen wil ik in deze nieuwsbrief wel even aangeven, namelijk; 

1e. Van alle lijsten, catalogus en stickers is de lay-out aangepast. Hierdoor zijn vele koppen 

weer vet gedrukt. 

2e. Het is nu mogelijk om bij het toekennen van de kooinummers dit random of op 

kweeknummer te laten doen. 

Dit zijn maar twee van de aanpassingen voor meer verwijs ik u echt naar de handleiding 

“Wat is nieuw en/of aangepast in Het VogelTentoonstellingProgramma versie 2022.1”. 
 

Als u het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 (nieuw of update) nog niet besteld heeft 

doe dit dan snel via het bijgevoegd bestelformulier (Excel).  

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

Aanrader 
Ik raad u aan om de Update of een nieuwe versie zo snel mogelijk 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 2022 weer uitproberen en het u eigen maken. 
 

Er is ook een spiraalboek Handleiding 2022 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! 
 

Digitaal Inschrijfformulier versie 2022-1  
Het digitaal inschrijfformulier 2022.1 heb ik op diverse punten aangepast. 

Door deze aanpassingen is dit formulier alleen maar te gebruiken samen met het TT-

Programma 2022.1 en niet met een eerdere versie van het TT-Programma. 

Hoe dit werkt en hoe u dit kunt gebruiken wordt allemaal uitgelegd in 2 handleidingen. 1 

handleiding voor de TT-secretaris en 1 handleiding voor de inzender. Deze handleidingen 

worden samen het nieuwe digitale inschrijfformulier 2022.1 gratis geleverd als u een nieuwe 

versie van het TT-Programma 2022 besteld (via Wetransfer of op USB-Stick).  Alles is 

natuurlijk ook te vinden en te downloaden op/via mijn website.  



LET OP! U moet dan wel nog uw algemene gegevens wijzigen, denk daarbij aan uw verenigingsnaam, 
plaats, inschrijfgeld enz. 
 

Wat betreft het wijzigen van het Digitale Inschrijfformulier het volgende. 

Ik word regelmatig gebeld/gemaild of dat men zelf (of dat ik het wil doen) het Digitale 

Inschrijfformulier buiten het tabblad “Inschrijfgeld ed.” kunnen wijzigen.  

Nee, helaas dat kan niet en ook ik doe het niet om de eenvoudige reden dat als ik het voor 

de ene vereniging doet moet ik het voor alle verenigingen doen. En daar ontbreek mij 

eenvoudig de tijd voor. 

Ook zelf wijzigen aanbrengen is geen optie omdat het dan fout kan gaan tijdens het inlezen 

in het TT-Programma. 

Een regel of kolom verkeerd gewijzigd en het TT-Programma leest de verkeerde informatie 

in of er wordt helemaal niets ingelezen en loop de database van het TT-Programma in het 

honderd. 

Het tabblad “Inschrijfgeld ed.” is beveiligd met het wachtwoord “0000” (4 nullen), de 

andere tabbladen zijn met een ander wachtwoord beveiligd welke ik niet bekend maak. 
 

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 2022. 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 

2022 om niet voor verrassingen te komen staan. 
 

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 (het streven is binnen 24 uur) een afspraak met u.  
 

Succes met uw tentoonstelling 

Als laatste wil ik u heel veel succes en plezier wensen met uw tentoonsteling. Laten we 

hopen dat het Corona-virus en/of Vogelgriep ons het plezier weer niet afpakt. 

Nogmaals als u tijdens het voorbereiden van uw tentoonstelling in het TT-Programma tegen 

vragen aanloopt laat het mij dan weten door mij een mailtje te sturen.  

Ik zal er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. 
 

 
 

 

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/
mailto:info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl

