
Protocol digitale Algemene Ledenvergadering 

 

1. Kies je apparaat 
Deelnemen aan de vergadering kan met een computer, laptop, tablet of telefoon.  Een 
webcam/camera is gewenst, maar niet verplicht. 
 

2. Controleer vóóraf of alles werkt 
We zijn ons er van bewust dat een digitale Algemene Ledenvergadering geen ideale vorm van 
vergaderen is, die daarnaast ook enige kennis en flexibiliteit van onze leden vraagt. Heb je geen 
ervaring meet digitaal vergaderen of wil je zeker weten dat je apparatuur geschikt is? 
Op woensdagavond 25 november tussen 19.30 en 21.00 uur organiseren we een testvergadering. 
Gebruik hiervoor de link uit de email van de secretaris. Twijfel je of het gaat lukken om deel te 
nemen? Zoek dan iemand op die je kan helpen met de deelname. 
 

3. Bel op op tijd in 
Net als met een ‘normale’ ledenvergadering, beginnen we de digitale vergadering graag op tijd. 
Zorg dus dat je ruim van te voren inbelt via de link die je voorafgaand via email hebt  ontvangen. 
 

4. Let op omgevingsgeluiden en zet de microfoon op stil 
Deelnemers aan de vergadering kunnen elkaar wellicht niet zien, maar ze kunnen elkaar des te 
beter horen. Achtergrondgeluid is zeer storend. Daarom verzoeken we alle deelnemers de 
microfoon gedurende de vergadering standaard op stil te zetten. Indien noodzakelijk kan ook de 
beheerder je geluid uitschakelen. Maak wanneer mogelijk gebruik van oortjes/headset. 
 

5. Vragen stellen 
Gedurende de vergadering zijn er één of meerdere momenten om vrage te stellen. Hierbij kun je 
digitaal je hand op steken. Dit kan door gebruik te maken van het ‘handje’ (handopsteken) bovenin  
de applicatie, of door via de ‘chat’ (gesprek weergeven) te laten weten dat je en vraag hebt.  

 
De beheerder zal je microfoon activeren zodra de vraag gesteld kan worden. 
 
Tijdens de digitle vergadering is de vorm van interactie anders dan bij een fysieke vergadering in het 
clubhuis. Ook is er beperkt ruimte voor vragen. Indien een vraag niet vlot of slechts onvolledig kan 
worden beantwoord dan zullen we hier na afloop van de vergadering schriftelijk op reageren. We 
vragen hiervoor jullie begrip. 
 

6. Camera mag aan, hoeft niet 
Bij digitaal vergaderen is het mogelijk om de camera van je computer of telefoon aan te zetten. 
Hierdoor is zichtbaar wie er achter het scherm zit. De camera mag aan. Voor de vergadering is het 
echter niet noodzakelijk. 
 

7. Houd er rekening mee dat de vergadering kan worden opgenomen 
Het is met de applicatie die gebruikt wordt voor de digitale vergadering mogelijk een opname te 
maken. We nemen op voor de totstandkoming van de notulen. Deze opname is enkel voor intern 
gebruik. 

  



Handleiding digitaal vergaderen op een computer 

 
1. Voor het digitaal vergaderen wordt gebruik gemaakt van de applicatie Microsoft Teams. Iedereen die 

zich heeft aangemeld voor de vergadering ontvang ruim van tevoren een e-mail met daarin een link 
naar de vergadering. Klik op de link om deel te namen aan de vergadering.  
 

2. Heb je niet de beschikking over Teams, dan kun je online mee-vergaderen via de webbrowser (bijv. 
Edge, Google Chrome, Safari, Firefox etc.) door te klikken op ‘Deelnemen op het web’. Downloaden is 
niet noodzakelijk. De weergave van het scherm kan per apparaat iets verschillen.  
Als je voor het eerst Microsoft Teams opent via de webbrowser, dan wordt er gevraagd voor toegang 
tot de microfoon en camera (indien aanwezig). Klik dan op ‘Ja’ of ‘Toestaan’. 
Heb je Microsoft Teams al geïnstalleerd? Dan kun je in dit scherm ook kiezen om de applicatie te 
starten (Nu starten). 
 

 

 

3. Neem je deel vanuit je browser? Vul in het volgende scherm je voor- én achternaam in. Klik 
vervolgens op ‘Nu deelnemen’.  
 

4. De beheerder van de vergadering krijgt mogelijk een melding dat je wilt deelnemen. Wacht in dat 
geval totdat de beheerder je toegang heeft gegeven. 
 

5. Zet de microfoon op stil en zet de camera aan. 
 
 

Kijk voor meer informatie over Microsoft Teams eventueel op: 

https://support.office.com/nl-nl/article/deelnemen-aan-een-teams-vergadering078e9868-f1aa-4414-8bb9-
ee88e9236ee4  

 


