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Online Algemene Ledenvergadering via ZOOM – dinsdag 12 januari 2021 

 

Aanvang: 20:00 uur (aanmelden mogelijk vanaf 19:45 uur) 

 

Een korte handleiding 

Deelnemen aan de vergadering kan via een telefoon, tablet of computer. 

Via telefoon / tablet: 

- Download de App: Zoom Cloud Meetings via de Appstore of Google Play 

Via computer: 

Download zoom.us via: www.zoom.us/download 

 

Het is niet nodig om een account aan te maken, om deel te nemen hoef je alleen 
maar op dinsdag 12 januari vanaf 19:45 op de link “click here to join" te klikken uit 

de bevestigingsmail die je ontvangt na aanmelding. 

 

Daarna kiezen voor Microfoon uit en webcam aan. 

 

Spelregels: 

- De agenda en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar op de site  

- We vragen u vriendelijk om alle stukken voor de vergadering goed door te 

nemen en eventuele vragen voor aanvang van de vergadering te mailen naar 
secretaris@vvsjc.nl 

- Spreekrecht tijdens de vergadering is niet mogelijk, vragen graag stellen via 
de chat functie (onderaan het scherm) 

- Een eventuele tegenstem gaat ook via de chat functie, dit wordt bij aanvang 

van de vergadering nader toegelicht 

- Er is geen rondvraag 

- Het is niet mogelijk om de vergadering fysiek bij te wonen 

- Mensen die geen e-mailadres hebben, kunnen de vergadering NIET via Zoom 

volgen.  
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Toelichting digitale vergaderproces: 

 

Voor het volgen van de vergadering via de videoverbinding gelden strikte 
gedragsregels. Iedereen heeft zijn microfoon UIT staan. Dit vanwege de kwaliteit 
van de verbinding. Vragen kunnen alleen via de chat functie (onder aan het scherm) 

worden gesteld en alleen op het moment dat de voorzitter aangeeft dat er vragen 
gesteld kunnen worden. Op het moment dat mensen toch de behoefte voelen om te 

spreken, dan zal hen vriendelijk worden verzocht dit niet te doen. Bij herhaling kan 
het voorkomen dat men uit de videoverbinding worden gezet. 
 

Uiteraard zullen er nog kinderziektes zijn en zal het digitaal vergaderen in het begin 
nog niet zo soepel verlopen als u gewend bent. Wij bedanken u alvast voor uw 

flexibiliteit en medewerking. Wij staan uiteraard open voor suggesties en 
verbeteringen van het digitale vergaderproces.  
 

Met sportieve groet,  
Bestuur vv S.J.C. 


