
Stappenplan Digitaal Inschrijfformulier district TT Overijssel 
 
Het Digitaal Inschrijfformulier is gemaakt om deze automatisch in te kunnen lezen in het Vogeltentoonstelling 

Programma welke door het district gebruikt wordt.  

Dit betekent wel dat het formulier door u als inzender zo compleet mogelijk ingevuld moet worden en dat na 

controle van de TT-Secretaris, de gegevens automatisch ingelezen kunnen worden.  

Om het inschrijfformulier goed in het TT-Programma te kunnen inlezen is het van groot belang dat u, als 
inzender, het Digitale Inschrijfformulier zo goed en compleet mogelijk invult.  
 
Waar moet u als inzender op letten:  
Kweeknummer:  Uw kweeknummer moet 4 karakters zijn (verplicht).  
Ander kweeknummer:  Dit is een ander kweeknummer van u dan die u van de NBvV. heeft gekregen (mag 

maximaal 10 karakters zijn, incl. spaties) (niet verplicht).  
Naam:    mag maximaal 45 karakters, incl. spaties (verplicht).  
Adres:    maximaal 30 karakters, incl. spaties (verplicht).  
Postcode:   maximaal 7 karakters, incl. spaties) (verplicht).  
Woonplaats:   maximaal 30 karakter, incl. spaties) (verplicht).  
Telefoonnummer:  mag maximaal 20 karakters zijn, incl. spaties (niet verplicht).  
Mobielnummer:  mag maximaal 20 karakters zijn, incl. spaties (niet verplicht).  
Lid afdeling (code):  de code moet van vereniging zijn waar u lid bent (verplicht).  
Jeugdinzender:  “Ja” via Dropdown menu.  
Geboortedatum:  Bij jeugdinzender verplicht geboortedatum in vullen. 
  
Totaal inschrijfgeld  
Het door u te betalen inschrijfgeld, huur kooien, administratie-, portokosten en verplichte catalogus en 
eventuele door u ingevuld Extra bijdrage wordt automatisch berekend.  
 
Klasse en aantal vogels  
Als inzender kunt u in de kolom klasse aangeven welke vogels u wilt schrijven.  

1. Als u een geldig klasse-nummer intikt dan verschijnt in de kolom “Soort en/of Kleurslag van de 
Vogel” automatisch de omschrijving van deze klasse. Tevens verschijnt in de Kolom “Soort Kooi” het 
kooinummer waar de vogel volgens het vraagprogramma van de NBvV in moet zitten. In de kolom 
“Aantal jaren” komt het aantal jaren dat een vogel mee mag spelen als eigen-kweek.   

2. In kolom “Aantal Enkelingen” staat het aantal enkelingen die door de inzender wordt ingeschreven  
3. In kolom “Aantal Stellen” staat het aantal stellen die door de inzender wordt ingeschreven. Let op! 1 

= 2 vogels. In de kolom “Aantal Stammen” staat het aantal stammen die door de inzender wordt 
ingeschreven. Let op! 1 = 4 vogels.  

 
Zoals u kunt zien op het inschrijfformulier zijn er 5 regels (onderaan) helemaal geel. Hier kunt u een soort 
vogel inschrijven waar u het klassenummer niet van weet. U kunt dan in de kolom “Soort en/of Kleurslag van 
de Vogel” de benaming van de vogel zetten. De TT-secretaris zal dan bij deze vogel een klassenummer  
zetten.  
 
Belangrijk!  
Het is van groot belang dat de regels (B22 t/m B60) bij het vullen van de vogels aansluitend gevuld worden. 
Dit omdat het TT-programma stopt met inlezen zodra er een lege regel gevonden wordt. Als u een vakje 
overslaat wordt deze rood. Uitgezonderd de laatste 5 regels.  
 
E-mailadres  
In het vakje achter het E-mailadres moet een geldig E-mailadres staan (niet verplicht, wel aanbevolen).  
 
Leestekens  
A.u.b. leestekens gebruiken, b.v. apostrof (‘), bij uw naam, adres of woonplaats. Dit gebruikt geeft grote 
problemen in het TT-Programma.  
  
Opslaan en versturen  
Als u alles heeft ingevuld is het handig om dit formulier op te slaan, voor dat u het gaat mailen naar het E-
mailadres van de TT-secretaris van de organiserende vereniging. U kunt het beste uw kweeknummer en 
vervolgens u achternaam geven aan het bestand. Bijvoorbeeld: XXXX Naam. (XXXX = Kweeknummer en 
Naam = achternaam)   


