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Op 27 Oktober 2015, 20.00 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 34ste Guildmeeting. 
 

01- Welkom op deze 34ste  Guildmeeting. 

We waren bij de Portal van Everbloom hoog boven Stormwind. 

 

Aanwezig waren: 

Cyetor 

Daroyski 

Madwoman 

Shamanpower 

Shamli 

 

De laatste meeting dateerde nog van 25 Januari 2013. 

  

02-  Terugloop leden! 

Sinds die tijd zijn er velen naar andere servers gegaan, naar RaidingGuilds, of 

gestopt door RL-issues of gewoon WoW niet meer leuk vonden. 

Leden die langer dan 12 maanden off zijn geweest worden verwijdert uit de guild. 

Maar natuurlijk weer terug welkom als ze weer zin hebben in WoW en bij ons 

willen terugkeren. 

De sfeer zoals die nu is, is nochtans gezellig. 

Samenspelen is toch leuker. 

Dungeons doen om de kas van de Guildbank te spekken. Dit kan al met 3 personen 

in een LFD. 

 

03-  Dungeons. 

Daroyski heeft voor elke dag om 20.00 uur Dungeons ingepland en zal dit steeds 

wekelijks op calendar zetten. 

We kijken elke dag of er mensen zijn en vragen dan elkaar of ze willen e/o 

kunnen. 

We zullen steeds bezien welke dungeon we gaan doen. 

Ook als Daro er niet is, elkaar steeds fff vragen. 
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Niet iedereen zal kunnen. 

We gaan het beleven. 

 

04-  Guildmeeting. 

Het verzoek is om toch de GuildMeeting terug in het leven te roepen. 

We hebben besloten dit om de 2 maanden te doen op de Dinsdag. 

Daro heeft deze t/m Juni 2016 in calendar gezet. 

 

05-  Promotie tot Vriend. 

Deze maand geen nieuwelingen om te promoveren. 

 

06- Ridderen. 

We hebben dit keer geRidderd voor hun inzet voor zichzelf en voor de Guild: 

 

Cyetor 

Hij heeft de titel meegekregen van …..”Schildknaap”. 

Draag deze titel in ere voor jezelf en voor de Guild. 

 

07- Verjaardagendag. 

Daro heeft dit helemaal uit het oog verloren en zal zich  nog beraadslagen op 

eventuele verdere stappen. 

 

Daro sloot hierbij de vergadering en de aanwezigen bleven nog fff plakken om een 

beetje “rum” te drinken en te dansen in een toepasselijke omgeving. 

Hierbij werd gebruik gemaakt om alle Toys te showen.   

 


