
 

Beste deelnemer, 

 

Je staat op het punt een online meeting van Pop-Up uitjes te volgen via Zoom. Om je optimaal voor te 

bereiden hebben we hieronder een korte handleiding gemaakt, waarin staat hoe Zoom te downloaden 

op een Android apparaat en hoe deel te nemen aan de online meeting. Wij hebben er in ieder geval al 

zin in! Mocht je er nou helemaal niet uitkomen, vanaf een half uur voor aanvang van de uitzending is 

onze Pop-Up Uitjes Showfoon bereikbaar. Hier kun je via WhatsApp een berichtje naartoe sturen. Wij 

zullen er alles aan doen om je zo goed mogelijk te helpen.  

Dus voor noodgevallen is het nummer van de Showfoon bereikbaar: 06 13 79 97 03 

 

Android: Downloaden Zoom Applicatie  
Volg de volgende stappen om de Zoom Applicatie te downloaden op een Apple (iPhone/iPad) 

1. Ga naar de Play Store en zoek de App “Zoom Cloud Meetings”. Dit ziet er zo ongeveer uit: 

  
2. Klik dan op de “Installeren” knop. De download en installatie starten automatisch  

 

3. Als de installatie klaar is, druk dan op “Openen” 

  



 

Android: Gebruik van de Zoom Applicatie  

1. Als de Zoom App geopend is, krijg je het volgende scherm te zien:  

 
2. Druk nu op de knop “Join a Meeting” en je krijgt het volgende scherm te zien: 

 
3. Vul de in dat scherm de volgende gegevens in: 

a. Stap 1: Vul de Meeting ID in die je van de organisatie ontvangen hebt  

b. Stap 2: Geef je naam in 

c. Stap 3: Klik op “Join” 

4. Je komt dan op het volgende scherm: 

 
5. Vul de Passcode in die je van de organisatie ontvangen hebt en klik op “Continue” 

6. Als je het volgende scherm te zien krijgt, klik dan op “I Agree” 

 



 

 

 

Omdat we het graag interactief willen houden, is het leuk om je camera aan te zetten. 

Hiervoor heeft Zoom nog wel toegang nodig tot je camera. Kies in onderstaand scherm voor 

“Got It”  

 

 

7. Vanaf nu ben je aangemeld bij de online uitzending. Geef zoom ondertussen alvast toegang 

tot foto’s maken en video’s opnemen door “TOESTAAN” te klikken zoals hieronder te zien is: 

  
8. Kies daarna voor “Join with video” om deel te nemen met je camera aan. Wil je je camera uit 

laten, kies dan voor “Join without video” zoals hieronder te zien is: 

 

  



 

 

 

9. Je wordt nu automatisch toegelaten tot de uitzending. Als je onderstaand bericht te zien krijgt, 

moeten wij je handmatig toelaten. Heb gewoon even geduld. 

 
10. Nadat je toegelaten bent, dien je nog 2 dingen te doen. Dat is te kiezen voor “Dial Over 

Internet” en vervolgens toegang geven tot “Audio Opnemen” door op “Toestaan” te drukken. 

  

 

Gefeliciteerd, je neemt nu deel aan de online uitzending!  

 

Tijdens de uitzending kunnen de knoppen aan de onderkant van het scherm van pas komen: 

 
Mute:   Met deze knop kun je je microfoon aan en uit zetten. Soms kan deze knop 

geblokkeerd worden door de organisatie 

Stop Video:  Stop met het gebruiken van de camera. 

… More: Door hier op te drukken kun je de chat openen. Dit heb je nodig om je bingo te 

melden! Nadat je chat geopend is kun je je kaartnummer intypen om kenbaar te 

maken welke kaart bingo heeft. Je kunt het chat scherm sluiten aan de linker 

bovenkant. 


