
Installatie Zoom applicatie 

Om op 26 mei op tijd aan de ALV meeting deel te kunnen nemen is het handig om in ieder geval 
ruim daarvoor, maar uiterlijk 15 minuten voor het begin van de vergadering, al de benodigde 
software op je PC/MAC/tablet of smartphone te installeren. Het volgen van de vergadering op een 
smartphone is mogelijk, maar heeft beperkingen. 

Belangrijk 
Het pas aanmelden nadat de meeting al begonnen is verstoort de vergadering en is heel irritant 
voor de andere deelnemers en voor de facilitator die je moet toelaten. Zorg er dus voor dat je 
uiterlijk 10 minuten vóór het begin van de vergadering klaar bent met de installatie en ook klaar 
zit om op tijd toegelaten te kunnen worden. 

Benodigdheden 
Wat er buiten de installatie van het Client Zoom pakketje nodig is zijn z.g. oortjes of een koptelefoon 
zodat de microfoon van het apparaat zelf wordt uitgeschakeld en er geen omgevingsgeluiden in de 
vergadering kunnen komen. Dit is erg belangrijk, zorg er dus voor dat dat je oortje o.i.d klaarliggen. 
Na het aanmelden krijg je alle deelnemers te zien, en die zien jou natuurlijk ook. Zorg voor een 
goede verlichting en een neutrale achtergrond. 

Veiligheid 
We zijn ons terdege bewust van de onlangs in de media gebracht veiligheidsaspecten van het Zoom 
client pakket. Voor ons doel is het echter het meest eenvoudige middel wat ook nog zonder kosten 
voor iedereen is. Het veiligheidsrisico kan gereduceerd worden door pas kort vóór de vergadering de 
software te installeren, en direct na de vergadering weer te verwijderen. De onderstaande 
instructies helpen je om dit te doen. 

Installatie 
Start het installatie proces van de benodigde software door op de meeting link in de uitnodiging te 
klikken. 

Ik heb zelf een Engelstalige versie van mijn software op de PC. Wat je zelf te zien krijgt zal dus iets 

anders zijn. Na het klikken op de link krijg je dan dit o.i.d. in je browser (hier Firefox) te zien: 

 



Start de download van de software door op de knop Save File te klikken. Daarmee start je het 

downloaden. Kies ervoor om het bestandje op te slaan. 

 

Als de download klaar is klik je op de pijl rechtsboven in je browser, of je krijgt een bericht helemaal 

onderin je browser te zien, afhankelijk van het type browser.  

Klik dan op de Zoom applicatie om de installatie te starten. 

Je krijgt dan dit te zien: 

 

Je krijgt waarschijnlijk de vraag of het installeren van de installatie op je apparaat OK is, antwoord 

met Ja of OK. 

Je komt dan hier (8 PM is 20:00 uur onze tijd): 

 



De installatie is nu klaar voor gebruik. 

Ben je veel te vroeg voor aanvang van de meeting, kan je bovenin dit venster op het kruisje klikken 

om de meeting weer te verlaten.  

Deelname aan de meeting 

Zorg ervoor dat je oortjes of koptelefoon aangesloten zijn, en je achtergrond verlichting alvast aan is. 

We serveren geen water, koffie of thee die moet je dus zelf verzorgen.  Klik 10-15 minuten voor het 

begin van de ALV weer op de link in de uitnodiging. Je komt dan hier:  

 

Het volgende venster opent vanzelf: 

 

Klik op de blauwe balk met Zoom Meetings en dan op de knop Open link. 

Je staat dan “in de wacht” voor het begin van de meeting (8 PM is 20:00 uur). 



 

De meeting operator zal je dan kort voordat de meeting begint toelaten.  

Na toelating krijg je een nieuw scherm te zien waar alle deelnemers te zien zijn, en die zien ook jou. 

Hou daar dus wel rekening mee. 

Als er gevraagd wordt om over een onderwerp te stemmen kan je onderaan in het scherm op het 

icoon “reactions” klikken, en een “duimpje” kiezen als je toestemt. Op sommige telefoons of tablets 

heet dat “raise hand”. Mocht dat niet lukken zal je je eigen duim op moeten steken, en wel zodanig 

dat die goed in beeld is zodat we de stemmen kunnen tellen. Het een en ander zullen we tijdens de 

meeting nog nader uitleggen. 

Verwijderen van de software 

Om de software na de vergadering weer van je PC te verwijderen zoek je in de taakbalk naar 

applicatie en selecteer Add or Remove Programs. Zoek dan naar Zoom. Klik daarop en selecteer 

Uninstall.  

 

Op tablets en smartphones klik je langdurig op de applicatie om die te kunnen verwijderen. 


