Instructie deelnemen digitale ALV van KF De Wâlden op 5 november 2020
We vergaderen met behulp van het programma Microsoft Teams, maar dit heb je niét nodig om aan
de digitale vergadering deel te nemen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is vlak voor de start
van de vergadering de ‘link’ (geel gearceerd) onder aan deze toelichting te activeren.
Dit doe je als volgt:
1. Ga met de muis naar de link, houdt daarna de Ctrl-toets op je toetsenbord ingedrukt en druk
daarna de linker muisknop in.
2. Hierna wordt je internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox)
geopend en verschijnen er drie keuzemogelijkheden.
3. Kies voor <Doorgaan in deze browser> en klik op deze optie met je linker muisknop.
4. Hierna wordt Microsoft Teams geopend en kom je in het venster met de titel “Nu vergaderen”
5. Voer bij het veld ‘Naam invoeren’ je voor- én achternaam in;
6. Schakel je camera en microfoon in door de twee knoppen onder je naam naar rechts te schuiven met
je muis;
7. Ga tot slot met je muis naar de blauwe knop <Nu deelnemen> en druk op de linker muisknop;
8. Nu kom je in de videovergadering en als het goed werkt dan zie en hoor je de andere deelnemers die
al in de vergadering aanwezig zijn.
Als bij het klikken op de vergaderlink je browser niet automatisch wordt geopend (zie hierboven bij
stap 2), dan kun je de vergaderlink kopiëren naar de adresbalk van je internetbrowser.
Dit doe je als volgt:
1. Ga met de muis naar onderstaande link en druk de réchter muisknop in;
2. In het menuvenster dat nu verschijnt ga je met de muis naar de optie <Hyperlink Kopiëren> en
daarna druk je de línker muisknop in;
3. Open nu je internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox);
4. Ga met de muis op het invoerdeel van de adresbalk bovenin het browservenster staan en druk de
réchter muisknop in;
5. Kies in het een menuscherm dat nu verschijnt met de muis voor de optie <Plakken>; in de adresbalk
van de browser zal nu (de code van) de link worden geplaatst.
6. Druk hierna op <Enter> op het toetsenbord;
7. Er verschijnt een nieuw venster met drie keuzemogelijkheden;
8. Kies voor <Doorgaan in deze browser> en klik op deze optie met je linker muisknop.
9. Hierna wordt Microsoft Teams geopend en kom je in het venster met de titel “Nu vergaderen”
10. Voer bij het veld ‘Naam invoeren’ je voor- én achternaam in;
11. Schakel je camera en microfoon in door de twee knoppen onder je naam naar rechts te schuiven
met je muis;
12. Ga tot slot met je muis naar de blauwe knop <Nu deelnemen> en druk op de linker muisknop;
13. Nu kom je in de videovergadering en als het goed werkt dan zie en hoor je de andere deelnemers
die al in de vergadering aanwezig zijn.
Hieronder staat de link waarmee je toegang krijgt tot de digitale ALV van KF De Wâlden op

Deelnemen aan ALV KF de Wâlden 5 november 2020 om 20.00 uur
Als je problemen verwacht bij het inloggen in de digitale vergadering, vraag dan hulp aan iemand uit
je omgeving die digitaal vaardig is. Mocht dat niet lukken dan kun je contact opnemen met Jan Heeg
(058-2561009 of 06-43365149) voor nadere instructie. Maar wacht daar niet mee tot het laatste
moment.

