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UD-brief:   02 

Datum:  28-07-2021 

Onderwerp: Foutje in de Groepen. 
 

Beste (TT-) secretaris, 
 
 

Groepen Updaten 
Door een foutje van mijn kant zijn er enkele foutjes geslopen in de database van de 

“Groepen”. De groepen stroken niet met het vraagprogramma 2020-2024 (versie januari 

2021). Het is dan ook van groot belang dat de groepen geüpdatet worden in het TT-

Programma 2021 welke u voor 20-07-2021 heeft ontvangen. 

U kunt het zelf controleren of u al de juiste “Groepen versie” heeft en als dit niet zo is 

kunt u het ook gemakkelijk zelf updaten. 

Om dit te controleren gaat u in het “Hoofdmenu” en vervolgens naar “Gegevens 

Invoeren” als u in dit menu bent drukt u op de knop “Groepen”. Als u in dit scherm 

rechts Versie: 2020-2024 – Juli 2021 heeft staan dan hoeft u niets te doen. 

Staat er een oudere versie dan moet u de “Groepen” Updaten.  

Om dit te kunnen doen moet u eerst het bestand downloaden van mijn website. 

Als u dit gedaan heeft en het bestand op uw computer heeft gezet waar u dit bestand 

terug kunt vinden gaat u naar het TT-Programma. 

Vervolgens klikt u in het “Hoofdmenu” op de knop “Diverse Instellingen” en vervolgens 

klikt u op de knop “Groepen Updaten” en volgt de aanwijzingen welke verschijnen op uw 

computerscherm. Als u de “Groepen” goed geüpdatet heeft wordt dit in een schermpje 

aangegeven. Vervolgens kunt u het nog voor de zekerheid controleren zoals hierboven is 

beschreven, als er dan Versie: 2020-2024 – Juli 2021 staat is de update geslaagd en 

bent u klaar.  
 

LET OP! U kunt de “Groepen alleen updaten als er nog geen 

Inzenders/Inschrijfformulier zijn ingevoerd. Is dit wel het geval verwijderd deze dan 

eerst door in het scherm “Diverse Instellingen” de Inzenders Tentoonstelling te 

verwijderen. Dit kunt u doen door in het Kader “Lijsten (database) leegmaken” op de 

knop “Inzenders Tentoonstelling verwijderen” te klikken en de Inzenders Tentoonstelling 

te verwijderen, volg hiervoor de instructies op het scherm. Als u de Inzenders 

Tentoonstellingen heeft verwijderd is de Knop “Groepen” weer vrij om deze te kunnen 

updaten.  
 

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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