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QUICK START GUIDE

Als alle stemgerechtigde vergaderdeelne-
mers hebben gestemd, wordt de uitslag
van de stemming door de beheerder vrij-
gegeven. De uitslag verschijnt direct in de
stem-balk onderaan de pagina. Hierin is te
zien of de stemming is aangenomen, ver-
worpen of dat de stemming is gestaakt.
Het is ook inzichtelijk hoeveel keer er voor,
tegen of onthouden is gestemd. 

Tijdens een stemming kan de voortgang
worden bekeken. Door de lijst van deel-
nemers open te klikken onderaan de pa-
gina is inzichtelijk wie er aan een ver-
gadering deelneemt en of zij wel of niet al
gestemd hebben op de actieve stemming.
Deelnemers waar een stem-icoon achter
hun naam staat, hebben al gestemd.

Tijdens een vergadering kunnen ingelog-
de vergaderdeelnemers de uitslagen van
alle stemmingen bekijken. Door de lijst
van stemmingsuitslagen onderaan de pa-
gina open te klikken, is direct inzichtelijk
wat de uitkomst van de verschillende
stemmingen binnen een vergadering is.

HOE KUNT U STEMMEN?

HOE ZIET U DE UITSLAG?

Vergaderdeelnemers kunnen zich tijdens
een vergadering eenvoudig aanwezig
melden onderaan de pagina via de knop
'Klik om deel te nemen aan deze ver-
gadering'. Personen kunnen pas stemmen
als ze deelnemen aan de vergadering.

Als een stemming tijdens een vergadering
wordt gestart, verschijnt deze in de stem-
balk onderaan de pagina. Hierin kan een
deelnemer eenvoudig aangeven of zij
'Voor', 'Tegen' of 'Onthouden' stemmen.
Door op de knop 'Versturen' te klikken,
wordt de stem definitief geregistreerd.

Op de pagina van een vergadering is na
het sluiten van een stemming direct in-
zichtelijk wat het stemmingsresultaat is en
met hoeveel procent het voorstel is aan-
genomen of verworpen. Hierin is ook het
stemgedrag per partij en van afzonderlijke
leden te bekijken.
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Deelnemen aan een vergadering

Stemmen in een vergadering

Voortgang van de stemming

Stemmingsuitslag direct getoond

Inzicht in alle uitslagen

Wie heeft wat gestemd?


