
Guildmeeting! 
 

Op 21 December 2010, 20.30 uur zijn we bijelkaar 

gekomen voor de 15de Guildmeeting. 
 

1-Welkom op deze 15de  Guildmeeting. 

 

Nu iedere aanwezig kon vliegen zijn we naar een hoog rustig gelegen plekje 

gegaan hoog boven Northshire. 

En die maar kon in Kerst-Outfit 

 

Aanwezig waren:

Armaffus 

Awad 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Healstoom 

Optimus 

Ruler 

Nyhne 

Sleepless 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

2-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 27 oktober 2010! 

 

Weinig onderwerpen dit keer. 

 

3- Raiding. 

Armaffus & Jhambo hadden Daroyski meegedeeld dat ze zich terugtrekken uit 

de functie van RaidMeester door heftige omstandigheden in RL. 

We danken hun voor hun ludieke inzet. 

Daroyski heeft vervolgens hun teruggezet naar RaidMepper. 

Awad blijft wel onze Raidmeester. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Awad. 

 

Awad deelt mee: 

Jhambo en Armaffus hebben zich terug getrokken van het Raidmeesterschap! 

Daarvoor heeft Awad, Dracofox bereid zien gevonden om samen met haar de 

Raids bij de Vrienden te verzorgen.  

Het was Awad opgevallen dat er niet meer veel interesse voor de weekly is. 
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Het zal niet helemaal gaan verdwijnen maar ze zullen hem nu eens in de 2 weken 

organiseren. 

Awad verzoekt de leden voor de overige dagen in die weken ideeën te sturen via 

een ingame mail naar Dracofox of Awad. 

 

04- Met de komst van Cataclysm is er heel veel veranderd. 

Velen zijn intussen alweer Level 85. 

Velen zullen nog volgen. 

Het is prachtig allemaal. 

Wat ook een mooie bijdrage aan het geheel is de Guildachievement. 

De wens is om samen te spelen en dit lukt niet altijd. 

We proberen steeds met 4 of 7 in een groep samen te spelen wat weer ten goede 

komt aan de Guilachievement en we staan nu op level 3. 

Met dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. 

 

Daro vroeg aan een ieder hoe de verzoeken om samen te spelen ervaren wordt. 

Men wil graag samenwerken. Soms lukt het niet. Maar laten we vooral  blijven 

vragen. 

 

05- Nogmaals vroeg Daroyski of er nog ergens aan gesleuteld worden 

omtrent de Guild? 

Er zijn leden vertrokken om meer dungeons te kunnen doen en om te raiden. 

We willen het allemaal…maar het komt er door RL omstandigheden niet altijd van.  

Zoals het nu gaat zien de leden het niet graag veranderen. 

Iedereen kan haar/zijn ding doen en dat bevalt goed. 

 

06- Aangepast Manifest. 

Daroyski verzocht iedereen ons aangepaste manifest na te lezen. 

Wanneer er geen opmerkingen hierover volgen zal het aangepast manifest 

uiterlijk per 01 Januari 2011 op ons forum beschikbaar zijn. 

Er zijn aanpassingen gekomen mbt. de rangen omtrent bovenstaande en door het 

vertrek van sommige leden. 

Eveneens hebben we een aanpassing gedaan omtrent opnieuw inviten van Oud-

leden. 

Verlaat je de guild, neem dan al je poppetjes mee. Wil je terug dan is dit geen 

probleem een 2de kans krijgt iedereen een 3de kans is moeilijker.  

Een 2de kans wordt je door de Guildleiders zelf gegeven.  
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Nu hebben we even verwoordt wat te doen als je voor een 3de keer terug zou 

willen komen.  

Daroyski wil hiermee eigen voorkeur uitsluiten en de Guild erbij betrekken. 

Net zoals het promoveren door de Guild zelf gedaan wordt. 

Een 3de kans zal door de Guildleiders besproken worden maar de Guild zal dan, op 

voordracht van de Guildleiders, beslissen of je terug welkom bent of niet. 

 

07-Nog vragen? 

Er waren géén vragen mbt. de Guild. 

Ingame-vragen laten we hier buiten beschouwing. 

 

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

vergadering. 

 

08-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: Ruler (met overweldigende reakties gepromoveerd) 

 

09- Ridderen. 

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

voorgedragen: 

Dracofox  “DragonRider” 

Optimus  “Schildkaap” 

Healstoom  “De Wijze” 

 

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

 

10-Verjaardagendag. 

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

 

November: Jingel 

 

December:  Astromanx  12 

   Reminder  18 
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En laat nu géén van de jarigen in de meeting aanwezig zijn geweest. 

Jammer dat ze hun kadootjes gemist hebben. 

 

 

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

gedanst, gechat en een picknick onder een parasol.  


