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Veel gestelde vragen
INLOGGEN EN AANMELDEN
Ik heb geen inlogcodes gehad.
De inloggegevens zijn onlangs, separaat verstuurd via connect@lumiglobal.com. Heeft u deze mail
niet ontvangen neemt u dan contact op met ledenvergadering@nba.nl of 020 - 301 0 401.
Waar vind ik het Meeting ID?
Het Meeting ID is het unieke 9-cijferige nummer van de meeting, b.v. 123-456-789. Dit nummer staat
vermeld in de e-mail die u onlangs separaat per e-mail heeft ontvangen van
connect@lumiglobal.com met daarin ook uw inloggegevens.
Als u op de URL in de e-mail hebt geklikt om de vergadering binnen te gaan, is het Meeting-ID de
laatste 9 cijfers van die URL.
Als u het niet kunt vinden of de e-mail niet (meer) heeft, neemt u dan contact op met de NBA
helpdesk via 020-301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl
Mijn gebruikersnaam en / of wachtwoord werkt niet.
Zorg ervoor dat u ze correct invoert en precies hoe ze worden weergegeven in de e-mail die u heeft
ontvangen. Als dit nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de NBA helpdesk via 020-301 0
401 of ledenvergadering@nba.nl
Welke platforms worden ondersteund?
De ledenvergadering-applicatie wordt ondersteund door Android, IOS, Firefox, Chrome, Internet
Explorer 11, Edge en Safari.
Houdt u er rekening mee de applicatie niet wordt ondersteund bij gebruik van Internet Explorer 10,
probeer het dan via Chrome of Safari.
Ik heb me vooraf niet aangemeld, ik ben lid en wil toch deelnemen aan de ledenvergadering.
Neemt u contact op met de NBA-helpdesk via ledenvergadering@nba.nl of 020- 301 0 401.

STEMMEN
Hoe stem ik?
Het stemformulier is in het ledenvergaderingplatform, waarin u bent ingelogd, beschikbaar vanaf
16.15 uur.
Klik op het stemicoon rechts 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.

Ik ben gemachtigd, hoe stem ik dan?
Bent u gemachtigd, dan kunt u tijdens de ledenvergadering per stempunt één keuze maken, deze
keuze (stem) heeft het gewicht van het aantal machtigingen dat u heeft gekregen, dus is 2, 3 of 4
stemmen waard. Zodra u in bent ingelogd ziet u de waarde/gewicht van uw stem.

INTERACTIE
Hoe bekijk / luister ik naar de webcast?
Rechts in uw scherm bevindt zich een 'Uitzend'-paneel. Klik / druk op het pijltje in het midden van
dat beeld
Hoe kan ik een vraag stellen? :
Alleen leden die ingelogd zijn kunnen vragen stellen. Niet-leden hebben geen mogelijkheid hiertoe
Er zijn voor een lid twee manieren om een vraag te stellen:
1. Via messaging
Klik op het icoon met de tekstballonnen boven in het scherm. In de balk onderin kunt u uw vraag
typen en versturen. De vraag wordt behandeld zodra het betreffende onderwerp aan de orde komt.
Verzoek, begin uw vraag met het agendapunt of onderwerp waarover het gaat.
2. Door het woord te voeren
Wenst u tijdens de vergadering het woord te voeren dan kan dat door deel te nemen via Zoom.
Download de Zoom-app op uw laptop via https://zoom.us/support/download. Klik vervolgens op de
Zoomlink in het ledenvergaderingplatform, klik in de pop-up op URL: Zoom launcher gebruiken. U
komt in een virtuele wachtkamer waar u te woord wordt gestaan door onze host. Na een korte
instructie komt u met beeld en geluid in de ledenvergadering.
Wij adviseren u een headset te gebruiken voor optimaal geluid.

Ik mag niet in Zoom/ Zoom werkt niet.
Neemt u contact op met de NBA Helpdesk via ledenvergadering@nba.nl of 020-301 0 401.
PE
Levert deelname aan de ledenvergadering PE-uren op?
De NBA kent geen gecertificeerde PE-uren toe aan ledenvergaderingen, aangezien het toekennen
van PE-uren aan dit soort activiteiten de verantwoordelijkheid van het lid zelf is. Een accountant kan
(delen van) de ledenvergadering met een vaktechnisch karakter opnemen in de PE-registratie als
deze een bijdrage leveren aan de permanente educatie van de accountant.

