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Handleiding digitale algemene vergadering Bosgroep Ijzer en Leie 

1. Inschrijven 

a. Er zijn 2 opties om je in te schrijven; via de post (zie uitnodiging) of via de website. 

b. Zorg ervoor dat je op tijd inschrijft: 5 mei is de uiterste inschrijvingsdatum 

c. Zorg dat je alle gevraagde info invult, zo kunnen we alles correct verwerken 

2. Je ontvangt een mail met bevestiging dat je ingeschreven bent.  

3. Op 6 of 7 mei ontvang je een mail met de link naar de vergadering. We vergaderen via het programma 

‘Teams’. De link naar de vergadering ziet er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Je kan kiezen via welk toestel je de vergadering mee volgt: smartphone, tablet of computer. Als je kiest 

voor smartphone of tablet, dan moet je wel de app van Teams 

downloaden (gratis). Indien je via de computer mee volgt, heb je de 

keuze: je kan het programma installeren, maar het kan ook gewoon in 

je internetbrowser. De afbeeldingen tonen een voorbeeld van wat er 

op je scherm zal verschijnen. De Teams-app is veilig en gratis te 

gebruiken.  
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5. Eenmaal je de keuze gemaakt heb voor de app of de internetbrowser, zie je volgend scherm: 

We vragen je om zowel voor- als achternaam in te vullen. Daaronder kun je de knoppen voor geluid en 

camera bedienen. Je microfoon mag je standaard 

uitzetten, zo is er geen storend achtergrond geluid 

voor alle deelnemers. Indien je graag een vraag wil 

stellen, dan kan dat via de chat of kun je later nog 

je microfoon inschakelen. Je camera mag aanstaan, 

maar dat hoeft niet.  

 

 

 

 

 

 

6. Nadat je op ‘Nu deelnement’ klikt, zul je in de vergadering terecht komen. Via onderstaande pijltjes 

worden de belangrijkste knoppen aangeduid.  

 

 

 

 

 

 

Met deze knoppen kun je 

aanpassen of je microfoon 

of camera aanstaat. 

Hand opsteken 

als je een vraag 

wil stellen 

Chat weergeven 

Chatbericht typen 


