
Guildmeeting! 
 

Op 23 Januari 2011, 14.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 16de Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 16de  Guildmeeting. 

 

De 1ste van het jaar 2011. 

 

We zijn samen gekomen aan de zee in Westfall. 

We danken Djarly voor het uitzoeken van deze spot. 

 

Aanwezig waren:

Arosius 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Elvandar 

Gumoy 

Jimara 

Meisja 

Nyhne 

Reminder 

Ruler 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 21 December 2010! 

 

Weinig onderwerpen dit keer. 

 

03- Aangepast Manifest. 

Per 01 Januari is ons aangepast Manifest Live gegaan. 

En gelijk konden we het aangepast punt mbt. 3de invite in de praktijk toepassen. 

Yvonyn heeft ons 2 keer verlaten en nochtans wilde ze heel graag weer terug 

naar De Vrienden. 

Djarly en Daroyski hebben haar voorgedragen en de guild heeft beslist.  

De guild heeft Yvonyn welkom terug geheten in de guild. 

En we wensen dan ook Yvonyn veel plezier 

 

04- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Dracofox. 
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Dracofox deelt mee dat hij en Awad nog weinig te melden hebben. 

Opvallend is dat er nog weinig animo is voor de Raids wat voornamelijk te wijten is 

aan Cataclysm. 

Iedereen is nog lekker druk met het omhoog halen van zijn/haar poppetjes  mbt. 

Levellen en met de professions. 

 

Daroyski neemt even over. 

Daroyski zal deze week een aanvang maken met inplannen van dungeons. 

Zijn wens is om te starten met Outland Hc. om zo gelijktijdig de 

Guildachievements te halen en op elkaar in te kunnen spelen mbt. samenwerking in 

dungeons. 

En zo steeds hoger naar de CataDungeons toe. 

Daroyski wil tevens die guildies meenemen die in mindere mate dungeons doen 

gelet op eerdere ervaringen bij andere guilds. 

De Vrienden spelen met elkaar en wijzen niet naar elkaar. 

We zijn 1 team en zullen dit ook zo uitdragen. 

Elke aanwezige heeft hier oren naar en we zullen zien wat het zal opleveren. 

 

05- GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we met ons allen Level 7 geworden en de 8 komt er alweer 

aan. 

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. 

 

06- Hackers 

Nogmaals wil Daroyski benadrukken niet in te gaan om Ingame chats of emails 

mbt. Mounts, pets of kontrole van je account waarbij je op een bepaalde link 

moet  klikken. 

Diverse mensen zijn wederom slachtoffer geworden van Hackers en Daroyski kan 

niet genoeg benadrukken voorzichtig te zijn met verdachte sites. 

Mocht je niet zeker zijn van je zaak neem dan kontakt op met Guildies of maak 

een ticket naar een GM. 

Velen hebben intussen ook een Authenticator en een GM heeft me benadrukt dat 

je hiermee voor 99,9% veilig in WoW kan spelen. 

Niks is zeker…maar we kunnen het de hackers moeilijk maken. 

 

Jimara wil de guild nog bedanken dat zij in haar hackperiode niet is gekicked. 
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Daro deelt mee dat gehackte poppetjes wel gedegradeerd worden tot nieuw maar 

niet gekicked. 

Enerzijds ter bescherming van de guild maar ook weer voor de speler die 

slachtoffer is geworden. 

 

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:  

 

MadWomen hevelen we over naar de volgende maand. 

 

09- Ridderen. 

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

voorgedragen: 

Meisja  “JonkVrouwe” 

Jimara  “JonkVrouwe” 

Reminder  “Jonkvrouwe” 

 

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

 

10-Verjaardagendag. 

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

Januari:   

  04 Nyhne 

  19 Khylian 

  21  Deathmezz Helaas niet aanwezig geweest. 

  25 Leffemo  Helaas niet aanwezig geweest. 

  28 Daroyski  (verwend daags na zijn verjaardag) 
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Hierna hebben we aan de zee, nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, gedanst, 

gechat en een picknick onder een parasol.  

 

PS:  

Daroyski heeft vergeten zichzelf op deze lijst te zetten maar Djarly heeft de 

Guild gemobiliseerd om zijn verjaardag niet te vergeten en heeft hem op een 

avond flink in het zonnetje gezet met veeeeel kadootjes, vuurwerk, rum en dans. 

Daroyski is de Guild hier heel erkentelijk voor. 

Nochtans mogen kadootjes áltijd terecht komen bij Daroyski. 

Hij is er nu 1maal gek op. 

 


