
 

Bewonerscommissie Bergeijk en SP 

nodigen U uit! 
 

Digitale uitreiking Zwartboek 
 

Woensdag 20 mei 

13.30u  

Mis het niet!! 

Het is bijna zover: bijna een maand geleden, op 20 april, 
kwamen we met ruim 80 Vestia huurders bij elkaar in een 
digitale bijeenkomst. Daar maakten we plannen voor de 
overhandiging van het Zwartboek aan Vestia. Volgende 
week woensdag 20 mei om 13:30 hebben we een 
digitale afspraak met de directeuren van Vestia om 
het zwartboek te overhandigen! Vanaf 13:00 uur kun je 
inschakelen. We beginnen stipt om 13:30, dus zorg dat je 
op tijd bent. 

We hebben twee eisen voor Vestia: stop de 
huurverhoging en pleeg direct achterstallig onderhoud. De 
directeuren komen ín de ZOOM-bijeenkomst, dus we 
moeten met zoveel mogelijk huurders zijn om goed indruk 
te maken. Zorg daarom niet alleen dat je er zelf bij bent, 
maar stuur de link voor de digitale bijeenkomst ook 
door naar zoveel mogelijk andere Vestia huurders die 
je kent. Dit is hét moment om met zijn allen oog in oog 
met de directeuren onze eisen op tafel te leggen. 
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ZOOM INSTALLEREN 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst moet je een gratis 
stukje software installeren. Dit moetje installeren op het 
apparaat dat je wilt gebruiken. Kies zelf het apparaat 
watje het prettigst vindt. Mocht je het vervelend vinden 
om de camera aan te zetten, of je hebt geen 
(web)camera. Geen probleem, het werkt ook zonder 
(web)camera en je kunt de camera ook uitzetten. 

AFHANKELIJK VAN JE APPARAAT GAAT DE 
INSTALLATIE ALS VOLGT: 

Windows, Linux of Mac-Computer: 

1. Ga naar de download-pagina van Zoom. 
2. Download Zoom Client for Meetings (de bovenste 

in een rij van mogelijke downloads) 
3. Installeer het op je computer. 

  

Android-telefoon of -tablet: 

• Voor je Android telefoon of tablet ga je naar de 
Google Play Store, zoek hier naar Zoom Cloud 
Meetings app en installeer deze.  

Open Zoom op je apparaat/computer, en: 

1. Klik op Join a Meeting 
2. Toets het Meeting-ID oftewel de Zoom ID code in 

87177978463 
3. Klik op Join 
4. Vul het wachtwoord 8EC2RH in dat je bij de 

uitnodiging gekregen hebt 

 

 

https://zoom.us/download

