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Beknopte begeleiding invullen TT-formulier TT-2021 

Hierbij ontvangt u het TT-formulier voor de inschrijving t.b.v. de TT-2021. 

Zoals eerder gemeld hanteren wij dit jaar een afwijkende “werkwijze”. 

We gaan dit jaar (zoveel mogelijk) werken met het  nieuwe elektronische inschrijfformulier, 
welke als bijlage is bijgevoegd. 

De invulling hiervan spreekt eigenlijk voor zich, maar voor de volledigheid toch nog een 
aantal tips. 

1. Sla het inschrijfformulier op waar u het terug kunt vinden (apart  mapje of 
bureaublad). Werk bij voorkeur met een PC of laptop. Op smartphone werken 
diverse functies waarschijnlijk niet, omdat het een excell-programma is met 
ingebouwde controlefuncties !!!! 
 

2. Vul dan pas het formulier in een geef het een passende naam, b.v. 3PJR-Hulsman-
JVD2021.xlsm.  
 

3. Mogelijk dat er bij het openen van het formulier er nog een melding verschijnt 
bovenin uw scherm met de tekst “bewerken” of “Inhoud inschakelen”. Dit wel 
intoetsen, zodat het goed ingevuld kan worden. Dit heeft te maken met ingebouwde 
“macro’s”. Is geen virus of zo en heeft geen invloed op uw systeem! 
 

4. Onderaan het formulier ziet u 3 zgn. tabbladen, waarin u diverse info kunt  
terugvinden. Lees ook de bijgevoegde handleiding (3e tabblad onderin) even door! 
 

 

 
 
 
 
Ook zit het gehele vraagprogramma er in, zodat u zelf niet meer handmatig het 
vraagprogramma hoeft na te zoeken. Geeft u een foutieve code in, dan zal in het veld 
omschrijving geen kleurslag verschijnen. Lees de geleidende tekst dus goed door! 
 
NB: Gebruik dit vraagprogramma en NIET die de versie van januari 2021 van de 
NBvV. Deze is nadien aangepast en klopt dus niet meer!!!! 
 

5. Schrijft u meerdere vogels van één kleurslag in, dus b.v. 6 x rood intensief, dan hoeft 
u dit niet 6 x apart in te vullen, maar bij aantal (EK) een 6 in te  geven. 
Ditzelfde geldt dus ook voor de Stellen en Stammen van  één en dezelfde klasse. 
 

6. Afdelingscode graag vullen zoals normaliter (D17 voor Drachten of uw eigen 
afdelingscode wanneer u als gastlid meespeelt).  
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7. Code Speciaalclub gewoon leeg laten.  

 
8. Let op!! Lees de tekst aan de rechterzijde goed! Bij tel.nr. WEL het tussenliggende 

streepje, dus b.v. 06-12345678 meegeven, anders valt de voorloopnul weg ! 
 

9. Wilt u een prijs, geef dit dan aan, zoals onder aangegeven. Klik op het gele veld 
achter de tekst: Maak uw Keuze.  U ziet dat er dan een pijltjestoets verschijnt. Als u 
daar op klikt kunt een keuze maken voor één van de beschikbare prijssoorten. 
 

 

10. U ziet, als alles goed gevuld wordt, dat alle bedragen, e.d. automatisch gevuld 
worden en de geleidende controlevakken ( rechts in het scherm) o p groen staan. 
 

11. Vergeet ook niet uw verzekeringsbedrag in te vullen. 
 

12. LET OP: Indien u 10 vogels of meer inschrijft, dan is het te betalen inschrijfgeld                  
€ 20,00. Het formulier laat echter een ander  bedrag zien, n.l. het “normale”. U kunt 
in dit geval dat bedrag negeren. Bij minder dan 10 vogels is het bedrag WEL juist. 
Dit is zo geprogrammeerd in het formulier en kan lokaal ( jammer genoeg) dit jaar 
niet aangepast worden. Volgend jaar is dit opgelost. 
 

In principe is het vullen van het formulier niet moeilijk, maar u moet even goed lezen wat er 
gevraagd wordt. 

Indien alles goed gevuld wordt/is……………..worden de “hulpvelden”aan de rechterzijde van 
het inschrijfformulier groen van kleur! 

Succes er mee en bij vragen graag mailen of bellen ( bij voorkeur niet tussen 23.00 en 08.00 
uur bellen ���� ) 

 
 
Met vr.gr. 
 

Erik Hulsman 

Erik.hulsman@ziggo.nl 

06-15137718. 
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