Eindelijk is het weer zover! We kunnen weer een thema avond organiseren.
Aankomende donderdag 21 april om 20.00 uur organiseren we het thema
‘‘HCHWA-D: wat weten we nu?’ . Iedereen is van harte welkom de presentatie bij
te wonen in de Roskam, echter snappen we dat het soms niet mogelijk is om
aanwezig te zijn. Daarom gaan we de presentatie live uitzenden via ons YouTube
kanaal en kunt u via de chat ook vragen stellen. We snappen dat dit voor
sommige van jullie nieuw is, daarom onderstaand stappenplan van hoe een
YouTube Live meekijken werkt.
1. Ga naar uw internet browser en ga naar het YouTube kanaal van de
Vereniging HCHWA-D →
https://www.youtube.com/channel/UCJReSuXC490FtsXGmPuzRkw/featured

2. Klik op de rode knop ‘Abonneren’

3. Klik dan op de eerste/bovenste video die u ziet op de Youtube pagina met
een Live icoon erop, zie onderstaand voorbeeld van waar de video zal staan
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4. Er is natuurlijk ook een mogelijkheid vragen te stellen in de chatbox deze
staat rechts naast de video en hier kunnen vragen, opmerkingen of
feedback geplaatst worden. Tijdens de uitzending is er iemand die de chat
beheert en uw vragen ook zal beantwoorden.

Finally the time has come! We are organizing an HCHWA-D Theme night again!
Coming Thursday (21-04) at 8 PM we are organizing the theme: HCHWA-D what
do we know by now? The presentation will be in Dutch and will be broadcasted
live on our YouTube channel. See below how a YouTube Live works.
1. Go to your internet browser and browse to our YouTube channel
https://www.youtube.com/channel/UCJReSuXC490FtsXGmPuzRkw/featured

2. Click on the red button on the top right of the home page of our YouTube
channel which is called ‘subscribe’

3. Click on the top video with Live logo in it: see below where it should be
positioned

4. There will be a possibility for you to ask questions in the chat box, this chat
box is located at the right side of the video. You can put your comments,
feedback or questions here and we will do our outmost best to answer
them.

