
Instructies bestuursleden digitaal vergaderen 

 

Hieronder volgt informatie over de toegang tot de vergadering en de wijze van vergaderen.   

 

1. Zorg dat u de applicatie Zoom op uw apparaat heeft geïnstalleerd en dat deze geüpdatet is 

(toegang via de internetlink heeft een minder stabiele verbinding). Dit is een gratis 

applicatie en u hoeft geen account aan te maken.  

- Downloaden via laptop/computer: https://zoom.us/download selecteer Zoom 
Client for Meetings (de eerste optie) 
- Downloaden via tablet: Zoom Cloud Meetings in de Apple Store/Google Play 

Store. 

 

2. Open de applicatie door linksboven te klikken op Join the Meeting en vul uw Meeting ID in. 
3. De dag voorafgaand aan de vergadering ontvangt u twee e-mails, één met de 

Meeting ID en één met het wachtwoord. 

4. Zorg bij het deelnemen aan de vergadering dat u een herkenbare schermnaam gebruikt 

(Achternaam, voornaam (afk. waterschap/gemeente)) 

5. Na het invullen van het wachtwoord komt u in een digitale wachtruimte, toegang zal 

handmatig worden verleend door de ondersteuning. Hierdoor is er maximale controle over 

het toelaten van leden tot de vergadering. Het publiek kan de vergadering volgen via de 

livestream (het Youtube-kanaal van GBLT) 

6. Bij binnenkomst staat u automatisch op ‘mute’. 

7. Ieder lid moet afzonderlijk digitaal toegang hebben.  

8. Ieder lid dient zichtbaar en hoorbaar herkenbaar te zijn, dit geldt zeker als u aan het woord 

bent vanwege de openbaarheid van de vergadering.  

9. De vergadering wordt alleen geopend als het quorum aanwezig is. Indien u niet aanwezig 

kunt zijn, verzoek ik u uw plaatsvervanger op voorhand aan ons door te geven. 

10. Indien u het woord wil tijdens de vergadering, maakt u gebruik van de optie ‘raise hand’ 

(het vak ‘participants’ dient u hiervoor geopend te hebben) of van de chat. De voorzitter 

zal u het woord geven en u dient zelf de microfoon te un-muten. 

 

Overige tips/informatie:  

1. Gebruik, indien ter beschikking, meerdere apparaten om gemakkelijk gebruik te kunnen 

maken van iBabs en Zoom. Via de laptop ziet u bv. meer leden op één scherm dan via 

telefoon/tablet.  

2. Zorg dat uw apparaten volledig opgeladen zijn/aangesloten zijn op het stroomnetwerk.  

3. Maak gebruik van een koptelefoon/oortjes om echo te voorkomen. 

4. De vergadering (het beeld van de webcams en het geluid) zal worden uitgezonden via een 

livestream, en is dus zichtbaar en hoorbaar voor publiek. De link hiervoor is voor aanvang 

van de vergadering te raadplegen op onze website. 

5. De vergadering wordt op gebruikelijke wijze genotuleerd. 

6. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur behoeft geen 

(tijdelijke) wijziging voor digitaal vergaderen.  

 

Om de digitale vergadering zoveel mogelijk te ontlasten, wordt u verzocht technische vragen op 

voorhand te mailen. 

 

Tenslotte vragen wij u ruim op tijd aanwezig te zijn in de digitale vergadering, zodat op tijd gestart 

kan worden. De digitale wachtruimte zal 15 minuten voor aanvang van de vergadering open staan. 

 
Instructies instellen achtergrond Zoom  

https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/channel/UCqxacjOITaLLjig5DYXcU1w


De vergadering zal via een livestream openbaar toegankelijk zijn. Wellicht vindt u het fijn een 

neutrale achtergrond te hebben.  

Het instellen van een achtergrond gaat als volgt: 

1. Open de Zoom applicatie
2. Klik op Join a Meeting
3. Vul het meeting ID en uw naam (en afk. waterschap) in (meeting ID reeds per mail

ontvangen). Klik op Join.
4. Vul het wachtwoord in (reeds per mail ontvangen)
5. Een pop-up scherm Video Preview verschijnt, klik rechtsboven in de hoek op het volgende

icoontje:

6. Het scherm Settings opent zich, klik rechts bij Choose Virtual Background op +
7. Add Image

 Voor 8. Mirror my video staat automatisch aangevinkt, laat dit zo staan
u staat het in spiegelbeeld, voor de overige deelnemers staat het goed.

9. Sluit het venster
10. Klik op Join with Video
11. U neemt nu deel aan de vergadering.

Afbeelding wijzigen terwijl u al deelneemt aan de vergadering. 
Tijdens de vergadering vindt u onderaan een taakbalk, klik op het pijltje naast de camera. Klik op 
Choose Virtual Background en volg de stappen 8 t/m 10 van hierboven. 


