
Guildmeeting! 
 

Op 20 Februari 2011, 14.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 17de Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 17de  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen helemaal in StoneTalon Mountains op een werkelijk 

relaxe spot. 

We danken Djarly & Dracofox voor het uitzoeken van deze spot. 

Dankzij de summons van Armaffie kon iedereen er snel bij zijn. 

 

Aanwezig waren:

Armaffus 

Daroyski 

Crysha (Carlijn) 

Daracy (Roos) 

Djarly 

Dracofox 

Geneesvrouw  

Madwoman 

Revoltic (Doloruz) 

Sjhinjy 

Yenko

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 23 Januari 2011! 

 

Weinig onderwerpen dit keer. (dachten we) 

 

03- Authenticator 

Spelers krijgen nu zogenaamd van Blizzard mails om een check te doen naar hun 

authenticator en de code hiervan door te geven als onderdeel van die check. 

Mensen…doe dit niet..ga er niet op in…maak een ticket naar een GM en wacht hun 

reaktie af. 

Vervolgens wilden diverse mensen er dieper op ingaan maar Daro heeft dit 

tegengehouden en iedereen verwezen naar de verslagen van vorige vergaderingen 

waar diverse keren hierover gesproken is. 

Ivm. de authenticator wilde Daro ook dit fff kort meedelen maar verder niet 

meer in discussie gaan om de vergadering niet onnodig lang te laten duren. 

Omdat we hier immers vaak over gesproken hebben. 
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04- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Dracofox. 

Dracofox wil de reactie peilen van de aanwezigen om te kijken of er animo is om 

Raids te doen. 

De wil is er..maar vaak lukt het niet altijd door RL omstandigheden. 

Draco geeft aan met LowLevelRaids te beginnen en zo steeds meer omhoog te 

gaan. 

Tot aan Cataclysm toe. 

Dat betekent dat ook ICC op de lijst staat. 

(Hiermee werd al gelijk diverse mogelijke vragen beantwoordt) 

 

Het feit dat we hier praten over hogere levels betekent niet dat de lageren 

vergeten worden. 

Iedereen wordt gevraagd mee te gaan. 

Reageer op kalender. 

Ga mee als het kan en geniet. 

 

05- FotoSessie Banner. 

Daroyski vraagt een ieder of hij/zij met haar poppetje fff een fotoshot wil laten 

maken. 

Doel is 1 man en 1 vrouw per class te fotograferen opdat de Banner geupdate 

wordt met gezichten van Guildies zelf 

Intussen is Daro ook op zoek naar een man & vrouw DK en Worgen. 

 

06- GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we met ons allen Level 9 geworden en de 10de komt er alweer 

aan. (Deze is intussen ook al bereikt) 

En dat terwijl we met ons allen nog niet echt de Cata Dungeons gedaan hebben. 

We gaan nog trachten de oude dungeons en raids af te maken. 

 

07- 7de GuildBankTab 

We wilden 1st via ingame mail iedereen motiveren voor een donatie te doen voor 

de 7de banktab……waren  er sommigen guildies niet meer te houden en kwamen 

spontane donaties op de bank waardoor we nu al de 7de tab hebben kunnen kopen. 

We gaan voor de 8ste en laatste banktab….maaaaaaar….. wat belangrijker is…….. 
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We willen de 7de banktab gaan gebruiken voor CataMats. 

Lees het concept op ons Forum onder, tab forum, tab guildmeetingen, post “de 7de 

banktab”. 

Geef je reactie, ideeën en tips als reply ter aanvulling van dit concept. 

In volgende guildmeeting willen we dit aftimmeren en uit gaan voeren. 

Vragen???  Roep Djarly of Daroyski. 

 

08-Nog vragen? 

Awad, in aanwezigheid van Sjhinjy vroeg zich af of er alts in andere guilds mogen 

zitten. 

Goede spelers die weg zijn gegaan. Een aantal situaties zijn voorbij gekomen en 

we hebben dit getracht wat op te helderen. 

Er zijn diverse meetingen geweest omtrent het leaven van de mains. 

We hebben met ons allen afgesproken, en zo is het ook verwoordt in ons 

manifest, dat als je leaved met je main dat je dan al je alts meeneemt. 

Een lowlevel-alt leaven naar een andere guild wordt niet gezien als een probleem. 

Velen hebben alts in andere guilds en daar is ook niks mis mee. 

Het gaat puur om leaven van de mains. 

Daroyski houdt bij wie leaved, hoe het is gebeurt en waarom geleaved is. 

Een 2de kans wordt meestal direct gegeven. Een 3de kans kan alleen gedaan worden 

door de guild zelf op aangifte van Djarly & Daroyski. 

 

 

Daroyski bedankte een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sloot de 

vergadering. 

 

09-Promotie tot Vriend. 

Zoals in de vorige meeting besproken promoveren we, of niet, 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. 

Daroyski zal de betreffende personen voordragen voor Promotie tot Vriend bij 

De Vrienden:  

 

MadWomen hevelen we over naar de volgende maand 

   Madwomen was aanwezig nu maar door RL omstandigheden niet 

   veel kunnen spelen. Derhalve kon niemand een mening geven. 

Peggytje   gepromoveerd tot “Vriend” 
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09- Ridderen. 

Als beloning voor hun inzet in en voor de Guild hebben we deze maand 

voorgedragen: 

Sjhinjy  Schildknaap 

Yenko  Schildknaap 

 

Ze krijgen deze titel “…….” in hun personal note. 

En zullen deze titel in ere dragen voor hunzelf en voor de Guild. 

 

10-Verjaardagendag. 

Let wel….alleen jarigen die mij bekend zijn kunnen we verwennen. 

 

Februari:  

06 Predatorr  Niet meer in de guild 

07 Roos/Daracy 

 

 

Hierna hebben we aan het water zee, nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, 

gedanst, gechat en een picknick onder een parasol.  

En toen iedereen weer nuchter was is het Daro gelukt de portretfoto’s te maken 

voor zijn Banner.  


