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Wijziging Digitaal Inschrijfformulier (versie 2021-08)

Beste (TT-) secretaris,
Ik heb het Digitale Inschrijfformulier (versie 2021-08) iets aangepast om het zoeken
naar een klasse-nummer gemakkelijker te maken voor de inzenders.
In het tabblad “Vraagprogramma” kunnen de inzenders op een gemakkelijke manier het
klasse-nummer van de vogel vinden welke ze willen inzenden.
Daarnaast heb ik in het tabblad een uitleg geschreven hoe men de zoekfunctie binnen dit
tabblad kan oproepen en gebruiken.
Ook heb ik op het Tabblad “Inschrijfformulier” onder het kader “Vergeet Onderstaande
niet in te vullen” nog wat handigheidjes ingebouwd. Als er door de inzender de juiste
regels ingevuld worden verdwijnt de tekst uit dit kader.
Dit Digitale Inschrijfformulier (versie 2021-08) 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.

Bestel op tijd!
Het is belangrijk en noodzakelijk de vorige versie (2020 en verder terug) van het TTProgramma 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!
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.

