
Instructie bij virtueel vergaderen  

Voor de virtuele vergadering wordt gebruik gemaakt van het programma Zoom.  Zoom kan 

gedownload worden op vrijwel alle apparaten.  

Voor laptop en desktop kunt u Zoom downloaden via https://zoom.us/download#client_4meeting 

(Zoom Client for Meetings). Let op: om Zoom te kunnen gebruiken dient uw computer over een 

microfoon, camera en audio te beschikken.  

Android apparaten 

Heeft u een tablet of smartphone die via Android werkt, dan kunt u Zoom downloaden in de Google 

Play Store via https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

Iphone of Ipad 

Hieronder volgt een instructie voor het installeren van Zoom op een Ipad. De instructie is vanaf stap 

drie grotendeels hetzelfde voor andere apparaten.  

1. Open de App Store  

 

 

 

 

 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


2. Zoek en download Zoom. Zodra Zoom is gedownload verandert het wolkje in de tekst ‘open’. 

Open vervolgens Zoom. 

 

 

 

  



3.  Het volgende scherm opent zich in Zoom.  

Kies voor ‘Join a Meeting’ als u een vergadering wilt volgen. Het is niet nodig daarvoor een account 

aan te maken. 

 

  



4. Vul het meeting ID in dat u bij de vergaderstukken aantreft. U kunt deze vinden op 

castricum.raadsinformatie.nl onder het Raadsplein van uw keuze & de vergadering van uw keuze. 

 

 

 



Geef uw naam in en de hoedanigheid waarin u de vergadering bijwoont. Als u de vergadering wil 

meeluisteren, zet u de letter TH van toehoorder voor u naam. Bent u inspreker, geen dat dan aan 

door de letter INS voor uw naam te zetten. (bijv. TH Dhr. A. Janssen of INS mw. B. de Boer). Op die 

manier kan de voorzitter van de vergadering goed zien wie de woordvoerders zijn.  

Om audio te gebruiken, zet u don’t connect to audio uit en om video te gebruiken zet u turn of my 

video uit.  Klik vervolgens op Join. 

 

 

  



5. U wordt nu gevraagd de door de organisator verstrekte pincode af te geven. Vul die code in. Ook 

deze treft u bij de vergaderstukken aan.  

 

6. U krijgt mogelijk een aantal vragen bij toetreding tot de vergadering: 

To hear other please join Audio  kies call using Internet Audio 

Zoom wil toegang tot de camera  kies OK 

Zoom wil toegang tot de microfoon  kies OK 

 

 

 


