
Beknopte handleiding Google meet. 
 
Om te kunnen deelnemen aan de google meet vergadering heb je een google account nodig. 
Dit is bijvoorbeeld je @gmail.com e-mail adres. Ook gebruikers van een mobiele telefoon met Android 
hebben meestal een google account.  
 
Mocht je geen account hebben klik dan ongeveer een half uur voor het starten van de vergadering op de 
uitnodigingslink. Links onderin het scherm zie je dan “account aanmaken”. Volg de stappen en klik na het 
aanmaken van je account nogmaals op de uitnodigingslink. 
 
Wanneer je dit op de pc of laptop doet zul je automatisch naar de juiste site worden begeleid. 
Als je dit op een telefoon doet zal hoogstwaarschijnlijk de google meet app worden geopend.  
 
Na het inloggen kom je in het scherm waarbij gevraagd wordt of je de camera en microfoon wilt activeren. 
Dit is niet nodig om de vergadering bij te kunnen wonen. Maar wanneer je een vraag hebt is het wel handig 
dat je microfoon actief is.  
 
Probeer in de komende dagen even of bovenstaande lukt, je kunt namelijk gerust op de uitnodigingslink 
klikken om te testen. Als je onderstaand scherm te zien krijgt dan is het geslaagd en kun je dit op de dag 
van de vergaderging nogmaals doen.  
 

 
 
Zoals je hierboven ziet, zijn het icoontje van de microfoon en webcam rood. Dit betekend dat ze uit staan. 
Wanneer je er op klikt kun je ze aanschakelen.  
 
Als alles werkt zoals hierboven aangegeven dan kun je op donderdag 29 april ruim vóór 20:00 uur op 
“deelnameverzoek” klikken (groene knop) en dan laten wij jou binnen in de vergadering.  
 
Mocht je vragen hebben over dit proces en er niet uitkomen, stuur dan even een korte e-mail met je 
telefoonnummer naar bdevries84@yahoo.com ik zal je dan proberen te helpen. Doe dit wel graag vóór 29 
april.   
 
 
 
Uitnodigingslink algemene ledenvergadering: 
https://meet.google.com/nay-qkme-tpe 


