Welkom bij de digitale online ALV van Leudal Energie!
Het is belangrijk een goede internetverbinding te hebben, dus met voldoende “snelheid”!
Ook heeft u een PC, tablet of smart phone met camera nodig. Uw microfoon staat standaard
uit maar kan tijdens de ALV worden aangezet, zodat u een vraag kan stellen of een reactie
kan geven.
U wordt verzocht om uiterlijk 19:15 uur de link te activeren om in de “digitale” vergadering
terecht te komen. Als u Zoom voor het eerst gebruikt moet u daarvoor een paar “schermen
doorlopen”, zie in de bijlage op pagina’s 2 en 3.
Als het goed is staat de volgende balk onderaan op uw scherm en beweeg daar met de muis
als er niets te zien is:
De bovenstaande relevante knoppen zijn te zien:
Links kan de video
aan- en uitgezet worden. Graag de video aan laten staan en
mocht er (toch) gestemd worden, willen we u heel graag op het scherm zien! Ook de
microfoon

kan worden aan- en uitgezet, maar dat wordt voor u centraal geregeld.

Er zijn twee methodes om tijdens de vergadering in “gesprek” te gaan, nl. door te spreken en
via de “chat”.
Als u tijdens de vergadering iets wil zeggen, geeft u dit aan door op

te klikken en

dan op “Raise hand”. Dat zien wij dan weer en geven we u het woord
en kunt u uw vraag stellen of opmerking maken. Door weer op deze
“button” te klikken gaat het “handje” weer weg.

De tweede manier om iets door te geven is via de

en op deze wijze kunt u schriftelijk

reageren. Dat zien wij ook en geven we u ofwel het woord of schrijven
een direct antwoord in de chatbox. Iedereen kan dan de discussie volgen
en er ook op inhaken door zelf een tekst in te tikken.

Door op “Participants”
deelnemers ook “zien”.

te klikken opent een zij-scherm en kunt u de andere

Ook noemen we de mogelijkheid om tijdens de vergadering een reactie te geven, via
“Reactions”. Er is dan een keuze uit zes mogelijkheden, zie ook het plaatje:

Tenslotte staat helemaal rechts op de balk “End”

om de vergadering te verlaten.

Bijlage: Voor als u voor de eerste keer gebruik maakt van “Zoom”.

Graag voor- en achternaam invullen!
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Hierna wordt u “toegelaten” in de digitale vergadering.

