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Beste (TT-) secretaris, 
 

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

met meer controlepunten erin. 

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 dit laatste teken er komt te staan heeft u waarschijnlijk 

te weinig of te veel tekens gebruikt. 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 deze 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. 
 

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 (streven is binnen 24 uur) een 

(bel)afspraak met u. Liever niet bellen i.v.m. mijn werk. 

 
 
 
 

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. 
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