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Op 15 december 2009 zijn de leden weer bijelkaar gekomen voor de 5de Guildmeeting. 

We blijven dit nu steeds op de 1ste dinsdag van de maand doen. 

We kunnen dan steeds een korte terugblik houden op gebeurtenissen van de afgelopen maand en 

punten aandragen die aandacht behoeven. 

 

Aanwezig waren, diegenen die aanwezig konden en wilden zijn. 

 

Onze Oppervriend Meerman neemt het woord! 

 

Het vinden van deze locatie is ietwat anders verlopen dan de bedoeling was. 

 

Om deze vergadering doeltreffend en kort te houden wordt een ieder gevraagd de aandacht te 

geven en niet tussendoor met vragen te komen anders dan wat in deze meeting besproken wordt. 

 

Opmerkingen vorig verslag 03 november 2009?? 

Geen! 

 

Raiden. 

Zoals een ieder al gemerkt heeft zijn diverse leden uit de guild gegaan. 

Eea heeft te maken met het kunnen raiden. 

Het punt mbt. raiden zal later in de vergadering aan de orde komen. 

Wij, Meerman-Daroyski & Zhinz, gaan vooral door met vormgeving binnen de guild. 

Dit zal blijven voortduren zolang er nog animo is binnen de guild. 

Mensen die geen behoefte hebben aan raiden laten we zeker niet in de kou staan. 

 

Recruitofficer. 

Reminder als onze recruitofficer is gevraagd om de recruitspam tijdelijk stop te zetten totdat 

de rust binnen de guild  teruggekeerd is. 

Met de spam is reeds rekening gehouden met voorwaarden welke bij punt 5 nog besproken 

wordt. 
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Nieuwe Invites. 

Alleen Opper-, MeesterVrienden & Raidmeesters kunnen nog inviten in de guild. 

En dan nog pas nadat nieuweling minstens level 20 is en zich heeft ingeschreven op ons forum, 

waarmee die persoon zich akkoord verklaart met ons manifest. 

Dit is ter bescherming van de guild waarmee onwelwillenden de sfeer proberen te verzieken 

binnen onze Guild. 

We kunnen niet alles uitsluiten en de toekomst zal leren of dit wijs is. 

Nieuw is dat we de leden willen laten meebeslissen of Nieuwelingen naar vrienden gepromoveerd 

kunnen worden. 

Bij ons geldt 1 maandproefperiode 

Vaak is het zo dat nieuwelingen vaak 1 maand of langer niet met ons meespelen. 

In dit geval zal deze door ons gekicked worden. 

Nieuwelingen die tussen 1 dag en 1 maand online zijn worden vrienden of hoger, naar gelang 

levelnivo, wanneer de leden hiermee eens zijn. 

Het automatisch promoveren zal niet meer plaatsvinden. 

De leden geven aan of de nieuweling vaak meespelen en ook bij ons horen. We willen daarmee in 

het nieuwe jaar starten. 

 

Een ander punt mbt promoveren is het feit dat leden die al heel lang bij ons zijn en meespelen 

niet zo snel kunnen levellen en steeds op die rang blijven staan. 

We willen deze leden alsnog een rang hoger zetten. 

 

PVP-Events! 

Brandil had het idee aangedragen om PvP te doen binnen de guild. 

Na overleg is Brandil en Nightleader gevraagd of hun PvP events willen organiseren binnen onze 

guild. 

Brandil echter is één van de leden die de guild verlaten heeft. 

Er is 1 keer een event gedaan. 

Onduidelijk is nog of er een vervolg op komt. 
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Forum. 

Het nieuwe forum is live en diverse leden hebben zich ingeschreven. 

Helaas is ons forummanager Zanzita niet meer online gekomen waardoor niet alle aanpassingen 

door Daroyski uitgevoerd kan worden. We hebben daarom besloten met dit forum te stoppen. 

Er is teveel vertrouwelijke informatie mee gemoeid. 

Daroyski heeft een nieuw forum op een site, Wowstead, genaamd op advies van Brandil. 

De link is http://vrienden.wowstead.com/ 

Het zal even duren voordat dit forum helemaal klaar zal zijn. 

Dit forum zal nu alleen nog door Daroyski beheerd worden. 

Neem zelf het besluit of je op het forum van Guildlaunch nog wil zitten. 

Voor de nieuwe invites zullen we wel gebruik maken van dit forum want niks is vervelenders om 

over te stappen. 

Sorry voor het misgaan met het guildlaunch-forum. 

 

Bankmaster. 

Zhinz is voortvarend bezig omtrent onze banktabs…en we danken hem voor zijn inzet hierin. 

 

Raiding. 

Ik geef even het kort woord over aan Zhinz omtrent de voortgang van onze Raiders!!   

Let wel….onze raiders kunnen nog steeds gebruik maken van de raidchat. En Hurrah en Chiracu 

betrekken deze mensen in de raids. 

Wij danken dan ook hun beiden voor hun inzet in deze. 

Sinds de laatste patch is het voor het verkrijgen van super-spullen niet meer noodzakelijk 10-25 

man raids te doen. 

We zullen het advies van Zhinz opvolgen hoe nu verder. 

 

Events. 

Het idee is door Zhinz geopperd om de Vrienden meer te betrekken bij WoW-World Events. 

Gedacht moet worden aan het samenspelen tijdens zulke events. 

Zhinz wil graag een ieder hierbij betrekken. 

Wij ondersteunen deze aktie omdat het tevens bijdraagt aan het samenspelen. 

Even kort het woord aan Zhinz. 

De reakties van de guild op dit voorstel is matig te noemen. 

We zullen bezien hoe we ermee om zullen gaan. 

http://vrienden.wowstead.com/
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Vragen! 

Geen!!! 

 

Sluiting van de Guildmeeting…en over naar De Verjaardagendag. 

 

VerjaardagenDag: 

Deze maand hebben we Djarly in het zonnetje gezet. 

Nu bleek Djarly niet jarig te zijn…maar onze 2de Guildbaby Feline, de dochter van Djarly & 

Blade. 

Ondanks deze misser van Daroyski….van harte gefeliciteerd met jullie Feline. 

 

Zet je verjaardag (als je dat graag wil) al op de WOW-kalender. 

We kunnen alleen met iemands verjaardag rekening houden als die op kalender staat. 

Ook al is het in de afgelopen maand al geweest, zet het voor het komend jaar erin. 

 

Na wat dansen, zuip….huhmnmm….drinken en vuurwerk is ook deze vergadering weer ten einde 

gekomen. 

 

Tot Slot: 

We danken een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 

Nogmaals….dit is geen kritiek….het is samen komen tot een nog betere guild. 

 

Concordia Parvae Res Crescunt. 

 

Heb je nog punten die gemist zijn, geef het dan even door aan Daroyski. 

Hij zal deze dan alsnog toevoegen! 

 

Leve  De Vrienden! 


