
Guildmeeting! 
 

 

Op 13 April 2010, 20.15 uur zijn we bijelkaar gekomen voor de 8ste Guildmeeting. 

 

1- Om deze vergadering doeltreffend en kort te houden werd een ieder gevraagd 

de aandacht te geven en niet tussendoor met vragen te komen anders dan wat in 

deze meeting besproken wordt. 

Na elke punt van aandacht kan men vragen stellen omtrent het onderwerp. 

Als laatste punt zal nog een rondvraag gedaan worden. 

Vooralsnog heeft Daro nog geen punten aangedragen gekregen per ingame mail. 

 

Geneesvrouw/Meerman laat zich verontschuldigen en daarom neemt Daroyski ff 

de voorzittershamer over. 

 

2- Er waren géén opmerkingen nav. verslag vorige meeting van 23 maart 2010! 

 

3- Oude Verslagen.  

Kijk ook eens op de vorige verslagen, welke je terug kan vinden op ons forum, wat 

we binnen de Vrienden afgesproken dan wel geregeld hebben. 

Mocht je door Windows Vista problemen hebben op ons forum in te loggen, geef 

het even aan…dan kan Daro de verslagen per mail naar je toezenden. Maak evt. in 

Hotmail onder de naam van jouw mainpoppetje een emailaccount aan, dan kan Daro 

deze steeds naar je toemailen 

 

4- Forum 

Nog niet iedereen heeft op het forum  zijn/haar poppetje geclaimed. 

Zo ook dat je elke poppetje zelf kan updaten met eigen progressies. 

We gaan het forum meer en meer gebruiken ivm. de Raids! 

Dus luitjes….ga naar ons forum en claim jouw poppetjes en update deze. Het 

forum is er voor jullie. 

Daro zal dagelijks proberen het forum via WoW-Armory  link te updaten. 
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5-Calendar. 

Kijk eens wat vaker op Calendar en lees ook de tekst. 

Vaak staat daar nog meer informatie. 

Zie je daar een uitnodiging…geef dan ffff  een reaktie. 

Ook hier de opmerking dat we ivm. Raids er meer gebruik van zullen maken. 

 

Daro gaf toen het woord over aan Djarly mbt. het volgende punt….Raiding! 

 

6- Raiding. 

We hebben gemerkt dat met raiden bij de ongeplande raids er meer zijn dan dat 

we ze op de calender zetten. 

Daarom wil ik op het forum ook een disscussie plaatsen wat mensen willen, 

ongeplande raids doen of raids via de calender blijven doen. 

De calender word ivm raid ook niet echt goed gelezen, meestal staat daar wel 

alles in,  waar we heen gaan en hoe laat. (Zie ook punt 5) 

En toch worden vragen gesteld die daar betrekking op hebben. 

Met raiden willen we eerst naxx en ulduar doen, zodat ook de lageren wat hoger 

kunnen komen qua gear. 

We zijn geen raiding guild en het is ook niet de bedoeling om dat te gaan worden. 

We raiden voor de gezelligheid en plezier. 

In het weekend zijn we ook raids  aan het plannen voor de lageren zoals lvl. 60 en 

70 raids. 

Hopenlijk wil iedereen over het raiden zijn/haar mening geven op het forum, 

zodat wij er wat mee kunnen doen. 

 

07-Vragen! 

Sleepless geeft iedereen de tip mee om op de site te kijken: 

www.mmo-champion.com. 

Daar staat veel informatie over de komende upgrade….Cataclysm. 

 

Daro zal op forum ook een topic maken omtrent dit onderwerp. 

Dank voor de tip Sleepie. 

http://www.mmo-champion.com/
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08-Sluiting van deze Guildmeeting. 

Dank voor jullie aanwezigheid….en we gaan over op……de PromotieAvond. 

 

Djarly en Zhinz waren voor de promotieaktiviteit naar ICC raid gegaan. 

Sommigen leden waren hier niet te spreken over. 

Daro heeft  benadrukt dat Zhinz en Djarly raids doen om de guild weer verder op 

weg te helpen. 

Meerderen doen raids ook buiten de vrienden om en daar is helemaal niks mis 

mee. 

Daro heeft de leden kenbaar gemaakt dat ze gewoon hun gedachtengoed op 

forum moeten zetten. Gewoon zeggen wat je vind. Daar is het ook voor. 

Dan kunnen hun Djarly & Zhinzie er ook wat mee doen. 

 

09-Promotie tot Vriend. 

Sluiting van de Guildmeeting…en over naar de GuildPromotie. 

Zoals in de vorige meeting besproken promoveren, of niet, we de nieuwelingen die 

een maand (of langer) al bij ons zijn tot Vriend. 

Let wel…1 maand proeftijd is wel 1 maand speeltijd samen met De Vrienden. 

 

Ayombae en Beautyface zijn gepromoveerd tot Vrienden. 

Nu bleek dat Ayombae een alt was van Pierlala….Daro heeft weer eens niet zitten 

op te letten. 

De Wens van Ayombae is om de tekst aan te passen dat Ayombae de main wordt 

van Pierlala. 

Daro zal daar zorg voor dragen. 

 

Daro bleek weer eens een grapjas te zijn om de guild voor te gek te houden met 

Beautyface. Die 2 zijn dus 1. 

Niemand had het verder in de gaten behalve Nightleader. 
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10- Ridderen. 

Als beloning voor hun inzet in en voor de Guild wilden we 2 personen voordragen 

om geridderd te worden……helaas waren beiden niet aanwezig in de meeting. 

Hevelen we dus over naar de volgende maand. 

 

11-Verjaardagendag 

 

Geneesvrouw…en ja hoor…hij dacht dat hij ermee weg kon komen en dat De 

Vrienden het niet wisten. 

Maar nee…niet gelukt….we hebben Geneesje mooi in het zonnetje kunnen zetten 

letterlijk en figuurlijk. 

Namens de Guild tevens met een paar kadootjes. 

 

Gigantija……..en wat denk je …..niet online……tseeee…Daro zal haar kadootjes op 

een andere dag…stiekem  natuurlijk…..overhandigen. 

 

Hierna hebben we nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, gedanst, gechat, 

picknick onder een parasol. 

 

   


