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VERSLAVINGSKOEPEL KEMPEN vzw
Stappenplan om een gratis ‘ZOOM-account’ aan te maken en in te loggen.
STAP 1
•
•

Ga via PC naar de website: ‘ https://zoom.us'

STAP 2
•
•
•
•
•
•
•

Rechtsbovenaan zie je: ‘SIGN UP, IT’S FREE’ staan, klik daarop.
Je ziet voor je: ‘Sign Up Free’ staan. Geef daar je/een e-mailadres in en bevestig.
Dan krijg je de tekst: ‘We'd like to help you get the most out of Zoom by sending you
resources along the way. You can unsubscribe at any time, druk op Confirm’.
Daarna staat er: ‘We've sent an email to verslavingskoepel.kempen@gmail.com. Click
the confirmation link in that email to begin using Zoom’.
Ga naar je mailbox en klik op ‘Activate Account’. Je komt dan op de website van ZOOM.
Tik daar je gegevens in, zoals First/Laste Name, Password en druk op ‘Continiu’.
Dan verschijnt er een pagina waar staat: ‘Invite Your Colleagues’. Je kunt/maar hoeft niet
noodzakelijk mensen ingeven/uitnodigen. Bevestig: ‘I’m not a robot’ en indien
gewenst:‘Skip this step’. Nu zit je normaal in het systeem. Dat is alles wat je moet doen.

STAP 3 (Vriendschapsverzoek
•
•

•
•

•

Laat weten aan ondergaand als je dit geïnstalleerd hebt en dan stuur ik je een uitnodiging
om aan de videovergadering deel te nemen.
Je opent je mailbox en klikt daar op de doorgestuurde link. Daar staat: ‘Hi there, I'd like to
invite you to chat and meet over Zoom. Please sign up a Zoom account and then click the
link below to accept the invitation within 30 days’ met daaronder een link, klik daarop.
Dan kom je terug om de website: ‘zoom.us' en zie de pagina: ‘Sign’ In staan, geef je
gegeven in en bevestig.
Dan kom je op deze pagina waar staat:’Accept friend invitation: ‘Hi vzw
Verslavingskoepel Regio Kempen Verslavingskoepel Kempen
(vzw@verslavingskoepel.be) and you are friends now, please login from Zoom client and
chat with your friends’. Dat is alles. Voor de rest hoef je niets te doen!!
Wanneer de onlinevergaderen dan stuur ik jouw een uitnodiging en krijg je dit te zien: ‘Hi
there, I'd like to invite you to chat and meet over Zoom’ en klik op de link eronder. De vzw
Verslavingskoepel krijgt een bevestiging en dan moet er niets meer gebeuren.

Succes. Indien het niet lukt neem contact op met Michel (0471/71 31 91)
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Webite van ZOOM
https://zoom.us
Dowloadcenter
https://zoom.us/download
In deze korte instructiefilm ziet u hoe u aan een meeting kunt deelnemen.
https://www.youtube.com/watch?v=2yA00-B2FXk
U bent uitgenodigd voor een afspraak via Zoom.
https://mijnniv.internisten.nl/file/download/default/7C3017A24B30B5E353DCC2BC2285FFFF/Uitl
eg%20Zoom%20informatiemail%20info@Internisten.nl.pdf
Korte gebruikershandleiding ZOOM KU LEUVEN
https://toledo.kuleuven.be/Handleiding%20ZOOM.pdf
Zo maak je groepjes (breakout rooms) in Zoom
https://www.youtube.com/watch?v=172R28-FXHE
Handleiding voor ZOOM App
http://onlinezoomappdownload.com/category/basic-setting/basic-needs/
Handleiding van ZOOM-Applicatie
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=http://onlinezoomappdownload.com/intr
oduction-to-breakout-room-in-zoom/&prev=search
Handleiding Social Talk: Deelname
http://initiatief.nu/wp-content/uploads/2016/10/Handleiding-Social-Talk-Deelname.pdf
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