
 

 

 
 

Digitaal Vergaderen 

Binnenkort heeft u de jaarvergadering van bovengenoemde vereniging. In verband 
met de huidige maatregelen van de overheid is het niet mogelijk om fysiek te 
vergaderen, vandaar dat wij in overleg met het bestuur een digitale vergadering 
gaan uitschrijven. U ontvangt voor deze vergadering nog een formele uitnodiging.  
 
De digitale vergadering gaat als volgt in zijn werk. U heeft 2 applicaties nodig. Te 
weten MS Teams en vergaderen.twinq.nl. Via MS Teams kunt u de vergadering 
volgen, vragen stellen en via vergaderen.twinq.nl kunt u per agendapunt uw stem 
achter laten.  
 
Vergaderen via Microsoft Teams 

 Microsoft Teams dient u eerst te installeren op telefoon, tablet of laptop.  
 

Dit kan via: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app of via de app store van uw tablet/telefoon 

 
 De link voor de vergadering staat in de uitnodiging 

 
 Op het moment van de vergadering kunt u deelnemen aan de digitale 

vergadering via MS Teams 
 
Stemmen 
Het stemmen op de vergadering gaat als volgt: 

 de vergaderstukken zijn op het moment dat u de uitnodiging ontvangt (2 
weken voor de vergadering) via twinq in te zien (fidata.twinq.nl), u kunt voor 
de vergadering kennis te nemen van de inhoud en u hierop oriënteren  
 

 Ten tijde van de vergadering gaat u met de browser naar vergaderen.twinq.nl 
en logt u in met de eerder verzonden gegevens.  
 

 Daarmee tekent u in als 'aanwezig' op de vergadering en vervolgens kunt u 
per agendapunt uw stem uitbrengen.  
 

 U kunt op het moment van de vergadering stemmen via vergaderen.twinq.nl  
 

 Test vooraf of u uw inloggegevens voor twinq werken, mocht dat niet zo zijn, 
stuur dan een mail naar info@fidata.nl  

 
Volmacht 
Indien bovenstaande voor u niet mogelijk is kunt u het bestuur een volmacht sturen 
(het volmacht formulier ontvangt u met de uitnodiging), voorwaarde is wel dat u op 
het volmachtformulier zet hoe u wenst te stemmen (dit mag geen blanco volmacht 
zijn). U kunt per agendapunt aangeven of u voor, tegen of blanco wenst te 
stemmen, of met de meerderheid mee. 
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 


