
Beste leden, 

Zoals u wellicht heeft gemerkt, heeft de Hua Yi Xie Shang Hui haar fysieke evenementen en/of activiteiten 
moeten onderbreken vanwege de situatie rond het corona virus. Helaas ziet het er niet naar uit dat wij op 
korte termijn zullen teruggaan naar een situatie zoals we die zijn gewend. Maar omdat wij toch graag 
contact willen houden met onze leden, willen we proberen om evenementen en/of activiteiten in een 
nieuwe vorm te organiseren.


Door de corona pandemie is video bellen in een opmars geraakt. De vereniging werkt in de achtergrond 
aan evenementen die middels videobellen zouden kunnen plaatsvinden. Maar omdat nog niet iedereen 
gewend is aan deze nieuwe vorm van communicatie, willen we een aantal training sessies organiseren 
zodat iedereen vertrouwd kan raken met video bellen. Wij hopen dat na deze sessies iedereen in staat zal 
zijn om de nieuwe evenementen van de Hua Yi Xie Shang Hui te volgen.


Hiervoor organiseert de Hua Yi Xie Shang Hui een aantal trainingssessies en wel op:


• Zaterdag 24 oktober 19u30-20u 
• Zaterdag 7 november 13u-13u30 

Voor deze sessies gebruiken we het gratis computer programma 
Zoom. Het programma stelt ons in staat om met een heleboel 
mensen tegelijk te bellen (maximaal 100), niet alleen met geluid, 
maar ook met beeld! Het programma Zoom werkt op uw computer 
met webcam (huis computer, desktop of laptop), tablet of iPad en 
zelfs op uw smartphone (iPhone of Android). Vanwege de grootte 
van het beeldscherm is Zoom via de computer of tablet aan te 
raden. Deze workshop volgt u dus gewoon vanuit uw luie stoel 
thuis!


Beide workshops zijn identiek. Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen, dan schrijft u zich gewoon 
voor de andere datum in! Tijdens deze workshops willen we bereiken dat iedereen bekend raakt met:

- Hoe maak ik een Zoom verbinding?

- Wat kan ik allemaal doen tijdens een Zoom verbinding?

- Hoe kan ik met Zoom een evenement en/of activiteit bijwonen?


Aanmelden bij: 
Bent u geïnteresseerd om mee te doen met een van deze workshops, geef u zich dan op via email bij: 
evenementen@huayixieshanghui.nl o.v.v. Workshop Zoom en vermeld ook met welk apparaat u 
verbinding wilt maken (smartphone, tablet of computer) en de datum van uw keuze. U kunt aan één of aan 
beide sessies deelnemen.

U ontvangt dan ongeveer 1 week van te voren een email met informatie en verdere instructies.


Wij hopen jullie in grote getallen te mogen ontmoeten tijdens een van deze Workshop Zoom sessies!


Voor info 
Hong Djien Ong 06-21524386 Zoë Tan  06-50642020 (na 18u bereikbaar)  

Aan deze workshops kunt u alleen deelnemen als u in bezit bent van een van de volgende apparaten: 
smartphone, tablet/iPad, laptop met (ingebouwde) webcam, of een thuiscomputer met webcam.

Hua Yi Workshop  
Videobellen met Zoom
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