
GEBRUIKEN ZOOM ACCOUNT VAN SPPD 
 
Even kort iets uitleggen: 
De beide ZOOM accounts worden beheerd door 2 vrijwilligers.  
De beheerders moeten de vergadering inplannen, openen en soms ook jullie “trainen” of 
assisteren. Dit betekent, dat de datum welke jij in gedachte hebt om een online training of 
vergadering te organiseren, moet passen in de planning; de agenda van de beheerders zelf 
en de dat beide ZOOM accounts niet reeds in gebruik zijn.  
 
Hoe gaat het in zijn werk? Het gaat allemaal redelijk simpel, als je de volgende stappen volgt.  
 

1. Na je idee en planning maak je een email met daarin de volgende gegevens: 
• Je naam waaronder je bij SPPD lid bent 
• Onderwerp van training/vergadering 
• Datum en tijd 
• Alternatieve datum en tijd 
• Hoeveel deelnemers 
• Heb je al eerder ZOOM gebruikt of heb je hulp nodig? 

o Geef eventueel aan of je extra tijd wilt inruimen om te testen.  
2. Stuur deze mail naar beide onderstaande adressen:  

• sppdzoom@dognosy.nl 
• sppdzoom@gmail.com   

3. De beheerders zullen vervolgens kijken of ze dit kunnen inplannen.  
4. Als het past, dan maken zij een link aan waarmee jij en je deelnemers kunnen 

inloggen op de gewenste datum/tijd (of de alternatieve datum/tijd), deze wordt 
teruggemaild naar jou.  

5. Jij kunt dan zelf de uitnodiging versturen naar de deelnemers. De beheerders doen dit 
niet ivm de privacy regelementen, immers mogen deze gegevens niet gedeeld worden 
met derden.  

 
Op de dag van de ZOOM meeting: 

• Als jij het hebt aangegeven, dan kan je samen met de beheerders al eerder 
inloggen om geluid en beeld te testen of voor instructie.  

• Als alles ok is, dan dragen de beheerders de “regie” over, en kan jij zelf meeting 
leiden, en afronden.  

• Jouw deelnemers zullen zich dan ook aanmelden, en jij bent dan zelf in controle. 
• Presentielijsten en dergelijke, zal jij dan ook zelf moeten bedenken en regelen.  
• Dus de beheerders starten, instrueren en assisteren tot de start van de 

vergadering, verder is het JOUW vergadering.  
 
Natuurlijk wensen wij jou veel succes met jouw online training of vergadering via ZOOM.  
 
P.S. Bedenk je dat er ook een gratis ZOOM account ook al 100 mensen kan toelaten aan je 
meeting, voor 40 minuten. En ongelimiteerd 1 op 1 meetings. Daarvoor is dit account niet 
bedoeld.  


