
 

Deelnemen aan de online NVA Voorjaarsvergadering met DdA op 20 mei 2021 

 

Meld u vooraf aan voor de Voorjaarsvergadering/Dag der Akoepedie op Evenbrite 
https://nva-voorjaarsvergadering-met-dda-2021.eventbrite.nl 
Aanmelden kan tot uiterlijk 18 mei 23:59. 

 
Gebruik onderstaande link om in te loggen via computer, laptop of tablet 
https://global.gotomeeting.com/join/753921669  
Inloggen kan op 20 mei vanaf 8:45. 

Om toegang te krijgen wordt de GotoMeeting app gebruikt en het is handig om die al vooraf 
te installeren. Download de app van https://global.gotomeeting.com/install/375121261. 
 
Stel de audio in 
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, wordt u gevraagd om te kiezen welke 
audiomethode en camera u wilt gebruiken en hoe u bij het opstarten in de meeting 
verschijnt. Klik hiervoor op het pictogram Instellingen (Settings). 
 
Selecteer Computer om de microfoon en luidsprekers van uw computer te gebruiken. 
 

 
 
Zorg ervoor dat uw microfoon en uw camera bij het inloggen UIT staan.  
Dit is te herkennen aan doorgestreepte pictogram van Mic en Camera (zie plaatje). Staat 

Mic of Camera toch aan, klik dan op het pictogram om uit te schakelen. 

 
We willen tijdens het evenement alleen de stemmen en beelden van de dagvoorzitter en de 
presentatoren laten horen/zien.  

 

Tijdens de meeting 
De dagvoorzitter opent de vergadering en treedt op als regisseur. Alleen de microfoon en 
camera van de spreker(s) worden ingeschakeld.  

Tijdens de algemene ledenvergadering en de presentaties kunnen alle deelnemers gebruik 
maken van de chatfunctie om berichten uit te wisselen, zoals het stellen van vragen. 
Standaard wordt een bericht aan iedere deelnemer getoond. 
Om het berichtenvenster te activeren klikt u op het pictogram van het ballonnetje ( ) 
rechtsboven in het venster.  
 

 
 
Via chat een opmerking maken of vraag stellen kan in de ALV en bij de presentaties. De 
dagvoorzitter houdt dit in de gaten en zal e.a.a. coördineren. 

Gebruik niet de microfoon om een vraag te stellen, tenzij dit door de dagvoorzitter wordt 
aangegeven. Vragen over een voordracht kunnen tijdens of na de presentatie via de chat 
doorkomen. In de planning is rekening gehouden met enkele minuten voor discussie en 
vragen (net als bij een live NVA-bijeenkomst). 

Met bovenstaande spelregels voor zullen we hopelijk met elkaar een goede en zinvolle 
online bijeenkomst hebben.  
 
Meer hulp nodig? 

Met bovenstaande handleiding heeft u genoeg om deel te kunnen nemen aan de NVA 
Wintervergadering. Heeft u meer hulp nodig (in het Engels), ga dan naar 
https://support.goto.com/meeting/new-attendee-guide 
 


