
Bijeenkomst

14  NOV 2020

11.00 uur

Po & Po DIGITALE LEDENBIJEENKOMST  

Wij nodigen iedereen uit voor een digitale ledenbijeenkomst op zaterdag 14 november 2020.

We hebben een interessant programma samengesteld.

We willen beginnen om 11 uur en het zal maximaal 1,5 uur duren.

Programma:

lezing: Rouwpost in oorlogstijd WO1 en WO2 door Ernst Flentge

quiz: we gaan proberen of we een quiz ook digitaal kunnen houden met een aantal vragen.

Onze veilingen: het woord is aan Erik Matzinger met leuke feiten over de kavels

SLUITINGSDATUM voor komende veiling is 28 november. 
Zie onze website: www.po-en-po.nl voor kavellijst en afbeeldingen/scans van de kavels

We willen iedereen oproepen om mee te doen/ mee te denken over hoe we invulling kunnen geven 
aan de vraag:
Ik heb een vraag over….. / ik heb een leuk poststuk dat ik wil laten zien…./ vraag van maand /…

U ziet het ….  een leuk programma! 
Doet u mee, dan opgave voor de vergadering bij Henk Kolner: email: h.kolner@wxs.nl

Het bestuur van Po & Po

Op de volgende pagina’s geven we u instructies hoe u kunt deelnemen:

http://www.po-en-po.nl/


HELP:   Een digitale bijeenkomst:

Hoe doen we dat. We hebben reeds éénmaal eerder kunnen meedoen. Dat gaf nog wat hobbels maar
dat strijken we plat.

We komen bijeen met het Microsoft Programma Teams. Hiervoor heeft u een computer / laptop/ 
ipad nodig met camera en microfoon/geluid. Anders werkt het helaas niet.

U krijgt een link via uw email toegestuurd, dat ziet er als volgt uit: 
(U MOET ZICH OPGEVEN VOOR DEELNAME)
=======================================================================

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering 

Titel: Teams-vergadering van organisator 

Deelnemen via uw computer of mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

=======================================================================
U klikt op deze onderstreepte regel en het programma start vanzelf op.  U hoeft het programma 
daarvoor niet te installeren.
Echter het werkt beter als u wél het programma installeert. Dat gaat heel eenvoudig. Via Google 
zoekt u Microsoft Teams installeren. U moet wel een Microsoft account hebben dacht ik. U komt op
de site van Microsoft en volgt de instructies. U krijgt een .exe file welke u installeert. Daarbij vraagt
het programma naar een naam. Daarvoor maakt het niet uit wat u invult. En klaar is kees.

U heeft de link aangeklikt en dan krijgt u het scherm:

Toegang geven ... Deelnemers ….. onderin en rechterkolom

De organisator geeft u toestemming om deel te nemen. (Zo kunnen buitenstaanders ook niet zomar 
deelnemen) 

Het TEAMs programma start op en u ziet de andere deelnemers in beeld. Maar niet iedereen. U ziet 
wel hun initialen onderin het scherm. Door nu op het symbool deelnemers te klikken klapt aan de 
rechterkant het scherm uit en ziet u alle namen van de deelnemers. Zie afbeelding boven.

U krijgt een aantal leden in beeld. Als u het programma geïnstalleerd heeft krijgt niet midden in het 
beeld maar boven in het beeld een werkbalk.



U ziet daar een aantal symbolen. Onder andere de drie puntjes • • •  Als daarop klikt klapt het 
schermpje uit. U ziet daar Galerie (krijgt u ongeveer 4 personen in beeld), Grote galerie (krijgt u 
ongeveer 9 personen in beeld) en Modus Samen. Dan krijgt u een collegezaal met stoelen met de 
afbeeldingen van alle deelnemers. (foto rechts met 2 deelnemers).

Nu aan de slag:

Normaal zet u uw geluid uit. Symbool microfoon (symbool naast camera). Zo krijgen we het meest 
rustige signaal van iedereen. Want elk geluid dat u maakt , bv koffie roeren, kopje neerzetten wordt 
versterkt naar alle deelnemers doorgegeven. U hoort alleen degene die aan het woord is. Wilt u iets 
zeggen dan klikt u op het handje. Dat betekent hand opsteken. Alle deelnemers zien dat dan ook in 
beeld. Degene die aan het woord verleent u het woord. U zet uw microfoon weer aan en stel uw 
vraag of geef uw reactie. Bent u klaar dan zet u uw microfoon weer uit. 
TIP: Wilt u na een presentatie uw (on)genoegen uiten zet dan wel uw microfoon aan!

Wellicht helpt deze instructie u om over de drempel te stappen en mee te doen.

We wensen u een fantastische bijeenkomst. 

Ernst Flentge


