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1. Vergaderingen beluisteren met Vergaderinggemist. 
 
Gebruik de webbrowser van je tablet, telefoon of pc om naar https://www.vergaderinggemist.org te 
navigeren. De website is getest in de volgende browsers: 

 

 
 
1.1. Inloggen 
Log in met het Gemeentenummer en Wachtwoord dat je gekregen hebt van de geluidsbroeder. Vul 
bij Je naam je naam in. Dit is wat de geluidsbroeder in de zaal op zijn scherm ziet verschijnen. Als je 
vaker inlogt met dit apparaat, is het mogelijk het vakje aan te kruisen achter Gemeentenummer en 
naam bewaren. Je hoeft deze gegevens dan niet telkens opnieuw in te typen. 
 

 
 

1.1.1. Nog geen uitzending? 
Als er staat dat er op het moment geen uitzending is, kan het zijn dat de stream nog niet gestart is. 
Deze wordt standaard 5 minuten voor aanvang van de vergadering gestart. Om de 5 minuten wordt 
automatisch gecheckt of de vergadering al begonnen is, zodat automatisch de stream geladen 
wordt zodra die er is. Twijfel je? Vernieuw dan de pagina in je browser. Dat doe je meestal met 
een knopje dat lijkt op een pijltje dat ronddraait. Zie hiernaast. Je kan ook op de link Klik dan 
hier om te controleren of de uitzending al gestart is klikken. 
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Afhankelijk van de instellingen van de gemeente kan het ook zijn dat je het bovenstaande te zien 
krijgt. De vergadering is nog niet begonnen, maar de geluidsbroeder heeft wel de applicatie al 
opgestart. Je hoort nu muziek, en ziet hoe laat de vergadering begint. Ongeveer vijf minuten voordat 
de vergadering begint zal de muziek automatisch vervangen worden door de het geluid in de zaal. 
 
1.1.2. De stream luisteren 
Zodra de stream beschikbaar is, zie je onder de gemeentenaam een speler. Als je een wit driehoekje 
ziet staan, zoals in de zwarte balk hierboven, klik daar dan op om de stream te starten, of klik op de 
link Klik hier om de stream te starten. Zie je zoals in de afbeelding hiernaast twee 
streepjes langs elkaar, dan loopt de stream al. Wacht even rustig af. 
 
1.1.3. Doorgeven met hoeveel personen je luistert 
Als je niet alleen luistert, maar je zit met meerdere personen bij elkaar, dan kun je dat doorgeven 
door achter de tekst Met hoeveel personen luister je mee? Een ander getal te selecteren. 
Dit wordt dan zichtbaar voor de broeder achter het geluid. 
 

 
 
1.2. Een opname luisteren 
Als je een eerder opgenomen vergadering wilt terugluisteren, schuif je naar beneden naar het stukje 
Terugluisteren. Daar zie je (als deze door je gemeente beschikbaar gesteld worden) de 
vergaderingen van de afgelopen week staan. Klik op de vergadering die je wil luisteren. Hij wordt dan 
in de speler bovenaan de pagina geladen, en begint te spelen. Je kunt de opname pauzeren of 
doorspoelen naar een ander punt in de vergadering. 
 
1.3. Uitloggen 
Om uit te loggen klik je helemaal onderaan op de link Klik hier om uit te loggen, 
of op de knop die bovenaan in het scherm zichtbaar is. Je wordt vervolgens uitgelogd, en 
komt terug op het loginscherm.
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1.4. Extra afspeelopties 
Het is ook mogelijk om de stream voortaan in een externe speler, zoals bijvoorbeeld VLC, af te 
spelen, of om gebruik te maken van een Webradio van KZweb. Daarvoor moet een permanente URL 
aangemaakt worden. 
 

 
 
1.4.1. Een permanente URL aanmaken 
Scroll naar beneden tot je het kopje Permanente URL aanmaken ziet. Stel in met hoeveel 
personen je gewoonlijk mee luistert. Vink vervolgens ook het vakje aan dat je op de hoogte bent dat 
je naam dan bewaart blijft in het systeem totdat je hem zelf verwijdert. (Dit is verplicht in verband 
met de AVG-wetgeving.) Klik ten slotte op de link Permanente URL aanmaken. 
 

 
 
De URL verschijnt in het vlak dat op de plek van de link komt te staan. Klik in het vlak om de URL te 
kopiëren, en plak hem in een tekst bestandje om hem te bewaren. 
 
1.4.2. Een permanente URL verwijderen 
Je kan ervoor kiezen om een aangemaakte URL weer te verwijderen. Daarmee wordt ook je naam uit 
de applicatie verwijderd en zijn je persoonsgegevens niet meer aanwezig. Schuif naar het kopje 
Permanente URL verwijderen. Plak de URL die je goed bewaard hebt in het tekstvlak, vink het 
vakje aan Ik weet zeker dat ik deze URL wil verwijderen, en klik op Verwijderen. Je 
krijgt vervolgens een bevestiging dat de URL verwijderd is. 
 
1.4.3. Een permanente URL in VLC afspelen, de eerste keer 
Om deze permanente URL in VLC af te spelen start je eerst VLC. Klik 
op de Mediabibliotheek. Ga dan naar Bestand > Netwerk 
openen. Plak de permanente URL die aangemaakt is in het vak voor 
URL, en klik op Openen. De stream begint te spelen.  
 
1.4.4. De stream in VLC afspelen, alle volgende keren 
Start VLC. Klik in het hoofdscherm op de 
Mediabibliotheek. Klik met de rechtermuisknop op 
de titel van de vergadering, en kies Afspelen. 
 
 


