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INLOGGEN VOOR DE LEDENVERGADERING 

• Gebruik de inloggegevens die u heeft ontvangen op maandag 14 juni vóór 12.00 uur, in de e-

mail van LUMI, afzender LUMI inzake NBA Ledenvergadering (nba@e-voting.com).  

• U klikt op de weblink, vervolgens vult u uw inlogcode en password in. 

• Zorg dat u een goede internetverbinding heeft. Open het programma vanuit uw lokale 

omgeving (dus niet via een VPN-verbinding van bijvoorbeeld uw kantoor).  

• We adviseren via desktop of laptop deel te nemen i.v.m. gebruiksgemak.  

Geen inloggegevens ontvangen? Bel of mail de NBA-helpdesk: 020-301 0 401 of 

ledenvergadering@nba.nl. 

 

STEMMEN 

• U kunt tijdens de vergadering stemmen via het stemformulier in het ledenvergadering-

platform (LUMI), waarin u bent ingelogd. Deze is beschikbaar vanaf 16.15 uur. LET OP: Om te 

kunnen stemmen is het van belang dat u voor 16.15 uur inlogt. Logt u later in dan 16.15 uur 

dan is het, net als bij de fysieke ledenvergadering, niet meer mogelijk om te stemmen. Wel 

kunt u de ledenvergadering volgen, vragen stellen en het woord voeren. 

• Klik op het stemicoon rechtsboven in het informatiescherm  

• Stem per punt voor, blanco of tegen, U hoeft niet te bevestigen.  

• U kunt uw antwoord wijzigen totdat het punt behandeld is en de voorzitter de stemming 

sluit. 

 

INHOUDELIJKE VRAGEN STELLEN TIJDENS DE LEDENVERGADERING 

1. U kunt vragen stellen via de messaging-functie in het ledenvergadering-platform 

waarin u bent ingelogd. De mogelijkheden treft u onder dit icoon op het platform.  

2. U kunt ook het woord voeren. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:  

 

a). Via Zoom: U kunt vlak voor of tijdens de behandeling van dat punt inloggen in Zoom.  

Deze zoomlink treft u in het platform waarvoor u bent ingelogd. U komt dan, na een korte 

instructie door de techniek, met beeld en geluid in de vergadering.  

 

b). Geen Zoom? Dan telefonisch:Mocht u om wat voor reden dan ook geen gebruik (kunnen) 

maken van Zoom, dan kunt u ook telefonisch het woord voeren. Ook het telefoonnummer 

treft u in het platform waarvoor u bent ingelogd.  

 

HELPDESK 

Heeft u problemen met inloggen of heeft u technische support nodig, neemt u dan contact op met 

de helpdesk van de NBA via 020-301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl. 
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