
Beste Leden, 

 

 

Heb van een paar leden de opmerking gekregen dat er bij de quotering van digi’s 

een paar rare verschijnsels zijn. Als er bij een dia 14 uitgebrachte stemmen 

moeten zijn er plots maar 11 of 12 of 13 zijn . Dit is het gevolg van leden die 

vergeten te stemmen op een dia. Het is niet eerlijk tegenover de leden die het 

wel doen. Dus ik zal er in toekomst geen rekening mee houden bij het optellen 

van de stemmen. Dat zal een weerslag hebben op het eindresultaat waardoor een 

dia een ‘Verb’ of een ‘Nee’ krijgt of zelfs naast een ‘Ja’ of Jaja+’ grijpt. 

 

Om dat in de toekomst te vermijden stel ik voor om bij de pauze even te 

overzien of alles ingevuld is. Ook op het einde van de vergadering als de namen 

van de leden ingevuld worden even mee te volgen zodat u nog de nodige 

aanpassingen kan doen. 

 

Verder wil ik nog een woordje zeggen op de manier van stemmen. 

 

U hebt de keuze uit drie opties: ‘Ja’ voor een goedkeuring, ‘Verb’ voor een 

aanpassing en als laatste ‘Nee’ voor een afwijzing. 

Tekens als ‘-‘ of ‘+’ zijn verwarend. Dat vraagt voor mij tijdens het invullen van 

de lijst bijkomende aandacht. Dit vraagt voor mij tenslotte toch een 2 à 3 uur 

tijd. 

 

Voor de aanpassing kolommen gebruikt u ofwel ‘+’ of ‘*’. U vult die maar in als 

ge de keuze ‘Verb’ hebt gekozen. 

Verder gebeurt het dat mensen kiezen voor Foto. Maar dan niets invullen als 

stem of nog erger ‘Nee’ als stem . Voor mij is deze stem dan een ‘Nee’ en dat is 

waarschijnlijk niet de bedoeling. Het blijft tenslotte een dia en de maker beslist 

of hij dat later als foto wil gebruiken. 

 

Bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

Groeten, Marc 

 

 

 
  


