
Webinar 

seminaries, conferenties en vergadering via het wereldwijde web, zijn ondertussen 

schering en inslag geworden. Zoals gekend worden deze dan webinars genoemd. 

Op vraag van de club kunnen wij van bestaande reizen of à la carte reizen een webinar 

presenteren. Het grote voordeel van een webinar is natuurlijk dat elke toeschouwer in 

zijn/haar eigen veilige stekje de presentatie kan volgen. 

Voor de goede orde en omdat niet iedereen vertrouwd is met het systeem, willen wij 

hieronder kort opsommen hoe dit bij ons functioneert. 

Wij werken met het systeem Microsoft Teams meeting. De gebruiker hoeft hiervoor geen 

speciale actie te ondernemen op zijn/haar PC. Er moet evenmin een programma 

geïnstalleerd worden op de computer. 

Nadat de voorzitter of de reisverantwoordelijke van de club, de vraag gesteld heeft om een 

webinar voor te bereiden voor een bepaalde bestemming, maken wij een link aan om in te 

loggen. Deze link kan hetzij rechtstreeks aan de clubleden worden gestuurd dan wel via de 

voorzitter of reisverantwoordelijke. 

De dag van de presentatie zelf logt het clublid in via deze link. Hij/zij komt in een 

wachtkamer terecht, waarna wij de deelnemer toevoegen. Op dat ogenblik ziet de 

deelnemer het 1ste scherm van de presentatie. 

Normaal verschijnt ook een balkje met enkele icoontjes.  

 

Het uurwerkje geeft aan hoelang de presentatie al loopt, te rekenen van zodra wij de 

voorstelling starten. Met het icoontje camera kun u uw eigen camera in- of uitschakelen. 

Hetzelfde geldt voor het volgende icoontje, de eigen micro. Om de voorstelling onderweg 

niet te storen verzoeken wij alle deelnemers de micro uit te schakelen.  

De twee volgende symbolen heeft u helemaal niet nodig.  Met het handje kan u de spreker 

er op attent maken dat u een vraag heeft. Na de voorstelling kan de operator dan wel de 

spreker hier verder op in gaan.  

Met het tekstballonnetje kan u om het even wanneer tijdens de voorstelling een tekst 

intypen. Met het voorlaatste icoontje kan u zien wie er allemaal de presentatie volgt. Het 

laatste icoontje is inderdaad het laatste, hiermee verlaat u immers de webinar. 

Op het afgesproken uur start dan de presentatie met live commentaar. In de meeste 

gevallen zal dit de gids of begeleider zijn die effectief met de reis meegaat.  



Mochten er na de voorstelling alsnog vragen oprijzen, kunnen die uiteraard worden 

gesteld. Ofwel maakt u gebruik van het tekstballonnetje om uw vraag in te typen, ofwel 

klikt u op het handje. Vervolgens kan u uw eigen micro inschakelen om de vraag 

mondeling te stellen. De vraag wordt voor het hele gezelschap behandeld. 

Een webinar  kan ingericht worden voor de reis die u georganiseerd hebt (gratis) of van een 

bepaalde bestemming als namiddag – activiteit (€90) 

De aanmaak van een presentatie kan wel enkele dagen tot hooguit enkele weken duren. 

Gelieve bij de aanvraag hier rekening mee te houden. 


