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Vanwege de continuïteit van overleg heeft SL!M een betaald ZOOM account. Met dit account kunnen 

vergaderingen via een videoverbinding plaatsvinden. 

1. SL!M gebruikt het ZOOM-account voor eigen bestuursvergaderingen en kan dit account 

gebruiken voor vergaderingen waarbij SL!M is betrokken. 

2. Het bestuur van SL!M bepaalt wanneer het ZOOM-account kan worden ingezet. Uitgangspunt 

hierbij is “fair-use” met uitsluiting van commercieel gebruik. 

3. Het gebruik van het Zoom-account van SL!M zonder goedkeuring van het bestuur van SL!M is 

niet toegestaan. 

4. Bij het onbevoegd gebruik van het Zoom-account van SL!M is de acterende host zonder enig 

voorbehoud een vergoeding verschuldigd van € 250.  

5. Aanvragen voor het gebruik van ZOOM worden gericht aan de secretaris. De secretaris van SL!M 

geeft een verzoek voor het gebruik van ZOOM door aan de leden van het bestuur. Over het 

algemeen zullen de voorzitter of secretaris als Host optreden, maar ook overige bestuursleden 

kunnen dit doen. 

6. Bij monde van de secretaris kan het bestuur het gebruik goed- of afkeuren. 

7. Het bestuur van SLIM bepaalt of deelnemers via een wachtwoord moeten inloggen voor een 

ZOOM-bijeenkomst. 

8. Bij goedkeuring is een bestuurslid van SL!M “host”. Dit bestuurslid wijst een deelnemer van het 

overleg aan als tweede host. 

9. Deze host nodigt deelnemers uit voor het overleg en is verantwoordelijk voor een goed gebruik 

van Zoom. 

10. Deelnemers dienen naar aanleiding van de uitnodiging zelf zorg te dragen voor de juiste 

installatie en werking van ZOOM. 

11. Deelnemers van een ZOOM-bijeenkomst verklaren door hun deelname dat zonder enig 

voorbehoud wordt voldaan aan geldende privacyregels en aan algemeen geaccepteerde regels 

van fatsoen. 

12. De host van een bijeenkomst kan onvoorwaardelijk een oordeel vellen over de naleving van 

privacyregels en regel van goed fatsoen. De Host kan op basis van zijn/haar oordeel deelnemers 

uitsluiten van een ZOOM-overleg of een ZOOM-overleg beëindigen. 

13. Het bestuur van SL!M is direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor uitlatingen of 

gedragingen van deelnemers aan een ZOOM-vergaderingen die onder het account van SL!M 

plaatsvinden Klachten over het gebruik van het ZOOM-account kunnen worden ingediend bij het 

bestuur van SL!M. 

14. Dit reglement eindigt automatisch bij beeïndiging van het ZOOM-account van SL!M of op een 

ander moment dat door het bestuur van SL!M wordt bepaald. 
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