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Beste Alliance leden,  
 
Hierbij de informatie om deel te nemen aan de online ALV: 

1. Registreren voor het ZOOM Webinar  
2. Deelnemen aan de ALV (3 varianten; software downloaden, software reeds aanwezig, zoom in 

browser, alternatief: smartphone) 
3. Bijwonen van de ALV 
4. Stemmen op een voorstel (indien van toepassing) 
5. Einde ALV 

 
Wat heb je nodig?   

1. Computer, desktop of laptop met (ingebouwde) camera en (ingebouwde) microfoon. (Microsoft 
opent automatisch het programma en download de software) 

2. Telefoon Android (app: Zoom Cloud Meetings) 
3. Macbook (app: Zoom Cloud Meetings) 
4. Telefoon Iphone  (app: Zoom Cloud Meetings) 
5. Heb je geen van bovenstaande, kijk dan op https://zoom.us/download en download de juiste 

toepassing 
 
Documenten van het bestuur voor deze en vorige ALV’s is beschikbaar via https://team.lisa-is.nl/Documents. 
 
STAP 1. REGISTREREN VOOR DEELNAME AAN ALV (je kan dit al eerder dan op moment van de ALV doen) 
Dit kan al ruim voorafgaand aan de ALV. Je ontvangt dan een e-mail met de login gegevens die je dan later 
kan gebruiken. Of registreert je als vlak voorafgaand aan de ALV.  
Klik op link: https://us02web.zoom.us/j/81175130184?pwd=aytEeXlwL1Vxa2MzQUNsYjZLSEtCUT09 
 (unieke url voor ALV 19-05-2021). Je krijgt het volgende scherm. 

 
Voer je voor- en achternaam en je email 2x in en klik op het blauwe knopje [Register]. Je komt hierna in het 
aanmeldscherm (en krijgt in je email een bevestiging van het ZOOM Webinar met de log-in informatie etc).  
  

https://zoom.us/download
https://team.lisa-is.nl/Documents
https://us02web.zoom.us/j/81175130184?pwd=aytEeXlwL1Vxa2MzQUNsYjZLSEtCUT09
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Je ziet nu het volgende scherm.  

 
 
 
STAP 2. DEELNEMEN AAN DE ALV 
Als je hebt geklikt op de [URL to Join] of de link in je email naar aanleiding van je registratie, zijn er drie 
varianten, afhankelijk van of je wel of niet eerder de ZOOM client software al hebt geïnstalleerd. We leggen 
eerst de procedure uit indien je dit nog niet hebt gedaan en daarna de procedure indien je dat wel hebt 
gedaan. 

 
VARIANT 1. Als je nog niet eerder ZOOM hebt gebruikt, zal de software van het programma ZOOM 
automatisch worden gedownload.  
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Als de download gereed is, dubbelklik dan op het gedownloade bestand.  Of selecteer de optie [download & 
run Zoom]. Je krijgt daarna het volgende scherm of het scherm van variant 2. 

 
 
 
VARIANT 2. Als je op link hebt geklikt, zie je het volgende scherm (voorbeeld ID).  
Klik dan op [Open Zoom Meetings]. 
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Je ziet dan onderstaand scherm. De ALV webinar wordt geopend om 20.00 uur. Wacht (en klik het pop-up 
schermpje NIET weg) totdat de ZOOM host de webinar opent. 

 
 
VARIANT 3 Een andere optie is dat je ZOOM vanuit je browser wilt starten en je hebt gekozen voor [join from 
your browser]. Je krijgt dan het volgende scherm. Vul de gegevens in. 

 
 
Wacht totdat de ZOOM host de webinar opent. 
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ALTERNATIEF is je SMARTPHONE gebruiken. Voor Macbook gebruikers zien de schermen er vergelijkbaar uit 
Download de ZOOM app in Apple Appstore of Google Playstore voor Android Smartphones.  
Klik dan op de link:  https://us02web.zoom.us/j/81175130184?pwd=aytEeXlwL1Vxa2MzQUNsYjZLSEtCUT09 
(unieke url voor ALV 19-05-2021) in de uitnodiging. 
 
Je krijgt dan volgend scherm (linker scherm) te zien indien je een Apple apparaat gebruikt. Android kan er 
iets anders uitzien.  

   
Vul het wachtcode in: 508664 
(code voor ALV 19-05-2021)  

Vul je naam en emailadres in. Wacht totdat de ZOOM host de 
webinar opent. 

 
  

Datum 

ID 

Datum 

https://us02web.zoom.us/j/81175130184?pwd=aytEeXlwL1Vxa2MzQUNsYjZLSEtCUT09
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STAP 3. BIJWONEN VAN DE ALV 
Je bent nu in de ALV online streaming omgeving van ZOOM. Je ziet het logo van MHC Alliance in beeld of de 
videofunctie van de ALV start en je ziet de bestuursleden. Gebruik altijd de audio (camera, geluid, microfoon) 
en video van je apparaat wanneer je op die manier een bijdrage wilt leveren. 
De ‘host’ van de ALV kan deelnemers het woord geven. 
Spreken: Als je wilt spreken, klik dan op “Raise Hand”, deze wordt groen. Wacht totdat je het moment krijgt 
om te spreken. Dat hoor je vanzelf als je naam wordt genoemd door iemand van het bestuur. Jouw audio 
wordt dan aangezet. Iedereen die deelneemt aan de online ALV kan je dan verstaan.  
 
Je kan de Q&A chat functie gebruiken om vragen te stellen. Die worden dan tijdens of aan het einde van het 
agenda onderwerp beantwoord. 
 
STAP 4. STEMMEN OP EEN VOORSTEL  
Wanneer een onderwerp ter stemming wordt gebracht kan wordt gestemd per email met het volgende 
emailadres: stemmen@mhc-alliance.nl. Je stemt voor, tegen of neutraal (onthouding).  
 

Hoe verloopt het stemproces?  
1. Het bestuur legt een onderwerp ter stemming aan haar leden voor. 
2. Je gaat stemmen door tijdens de ALV een email te sturen naar stemmen@mhc-alliance.nl met 

daarin: 

• Voor- en achternaam 

• Je schrijft VOOR=voor het voorstel, TEGEN=tegen het voorstel of NEUTRAAL=je onthoudt je 
van stemmen.  

 
Je bent lid van Alliance: 

• Je bent ouder dan 16 jaar = 1 stem 

• Je bent gemachtigd door een lid ouder dan 16 jaar = 1 stem 

• Je vertegenwoordigt een lid (jouw kind) jonger dan 16 jaar = 1 stem per kind 
 

Je bent GEEN lid van Alliance: 

• Je vertegenwoordigt een lid (jouw kind) jonger dan 16 jaar = 1 stem per kind 

• Je kan zelf níet stemmen en ook géén machtiging uitbrengen als je geen lid bent 
 

Voorbeeld: je bent geen lid en je hebt drie kinderen jonger dan 16 jaar die lid zijn (3). Dan vul 
je in: 3 stemmen. 

 
3. De stemmen wordt geteld in 3 categorieën, VOOR, TEGEN, NEUTRAAL.  

 
4. Het bestuur spreekt het resultaat van de stemming uit en de consequentie(s).   

 
 
 
STAP 5. EINDE ALV 
Als de ALV is afgelopen, wordt de ZOOM webinar door de host beëindigd.  

 

mailto:stemmen@mhc-alliance.nl
mailto:stemmen@mhc-alliance.nl

