
GuildMeeting   
 

  

 Blz. 1 van 5 

Op 23 maart 2010, 20 30 uur, zijn we bijelkaar gekomen voor de 7de Guildmeeting. 

 

We gaan dit proberen 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. 

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

aandacht te geven en niet tussendoor met vragen te komen anders dan wat in deze 

meeting besproken wordt. 

Na elke punt van aandacht kan men vragen stellen omtrent het onderwerp. 

Als laatste punt zal nog een rondvraag gedaan worden. 

Vooralsnog heeft Daro nog geen punten aangedragen gekregen per ingame mail. 

 

De volgende personen waren aanwezig: 

Armaffus 

Ayombae 

Brandbier 

Covax 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Dyara 

Jingel 

Khylian 

Lyeri 

Meïsja 

Nightleader 

Obilivion 

Sjhinly 

Sleepless 

Zhinz

  

Geneesvrouw/Meerman laat zich verontschuldigen en daarom neemt Daroyski fff 

de voorzittershamer over. 

 

2-Er waren géén opmerkingen nav. verslag vorige meeting van 10 februari 2010! 

 

 

3- Oude Verslagen.  

Kijk ook eens op de vorige verslagen, welke je terug kan vinden op ons forum, wat 

we binnen de Vrienden afgesproken dan wel geregeld hebben. 

Zowel de nieuwe als de oude leden. Al is het om het geheugen fff op te frissen. 
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4- Forum 

Het valt ons op dat op het forum niet iedereen zijn/haar poppetje heeft 

geclaimed. 

Zo ook dat je elke poppetje zelf kan updaten met eigen progressies. 

We gaan het forum meer en meer gebruiken ivm. de Raids, waarover later meer. 

Dus luitjes….ga naar ons forum en claim jouw poppetjes en update deze. Het forum 

is er voor jullie. 

Daroyski zal dagelijks proberen het forum via WoW-Armory  link te updaten. 

 

5-Calendar. 

Kijk eens wat vaker op Calendar. 

Zie je daar een uitnodiging…geef dan ffff  een reaktie. 

Ook hier de opmerking dat we ivm. Raids er meer gebruik van zullen maken. 

 

6- Raiding. 

Steeds meer mensen worden Level 80 en willen dungeons en raids doen.!!   

We zijn weer hard op weg. 

Nogmaals…….ook diegenen die niet kunnen of willen laten we niet in de kou staan. 

Laat iedereen vooral zijn/haar wensen kenbaar maken ….dan kunnen we daar 

rekening mee houden. 

We zijn tenstlotte een Familie-Guild. 

Vooruitlopend op dit onderwerp heeft Darosyki idereen opgeroepen niet te 

schrikken!!!!!!!! 

We gaan met een schone RaidersLei beginnen en daarom heeft Daroyski dan ook 

iedere Raidmepper teruggezet naar DungeonVriend. 

Djarly & Zhinz zullen dan zorg dragen voor de Herpromotie naar Raidmepper, vlgs 

hun nieuwe opzet. 

Daroyski heeft vervolgens, in bijzijn van De Vrienden, Djarly en Zhinz “geslagen” 

tot Raidmeesters & Co bij De Vrienden. 

Daroyski droeg het woord over aan Djarly onze Raidmeesteres die samen met haar 

Co, Zhinzie, zich bezig gaan houden met Raids binnen de Vrienden. 



GuildMeeting   
 

  

 Blz. 3 van 5 

Djarly & Co danken iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Raiden:  

We hebben dingen over raiden op het forum gezet, en willen graag voordat 

iedereen weer gepromoot word, het eerst gaat lezen. 

Verder willen we dat iedereen er plezier in heeft om te raiden, en het niet te 

gehaast word gedaan. 

We hopen met het raiden ook hogerop te komen, maar dat zal ook aan het gear van 

de raiders liggen. 

Ook zullen we zorgen dat er lage lv's raids gedaan kunnen worden, en het een 

plekje op de agenda geven. 

Dit word geen raiding guild, het blijft een familie guild. 

  

Ridderen: 

Per maand willen we een guildie in het zonnetje zetten wanneer deze in de ogen 

van De Vrienden belangenloos zich heeft ingezet voor De Vrienden. 

We doen dit door die persoon te Ridderen. 

We hopen er per maand 2 te kunnen ridderen, maar dat ligt aan de inzet naar de 

guild toe,en in de toekomst kan dit uitgebreid worden. 

Bijv, schildknaap voor mensen die in de leer zijn, zoals nieuwelingen. 

Het ridderen zal gedaan worden door Daroyski, die volgens de legende afstamt van 

Royalty. (note van Daroyski…ik moest deze tekst letterlijk overnemen…pfffff) 

  

 

Een vraag is geopperd of De Vrienden aan voicechat doen! 

Vooralsnog is het nog niet nodig ivm. de nog lage moeilijkheidsgraad van de Raids. 

We kunnen ons voorstellen dat het wel kan komen. 

Maar niet iedereen kan voicechats-programma’s installeren cq. gebruiken. 

Daroyski zal op forum een topic wijden aan VoiceChats, zodat iedereen daar zijn 

zegje kan doen of tips kan aandragen. 

Let wel….als je al gebruikt…gewoon doorgaan. 

De ervaringen komen dan weer van pas als we het  breder gaan uitdragen. 
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07-Nog vragen? 

Er waren verder geen vragen. 

 

08-Om 21.35 uur heeft Daroyski deze Guildmeeting afgesloten. 

Daroyski dankte iedereen voor hun aanwezigheid en we gingen over over op……………  

de PromotieAvond. 

 

09-Promotie tot Vriend. 

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

1 Iemand heeft 1 maand lang niet met ons samengespeeld en is dan ook gekicked 

door Daroyski. De naam is al niet meer zichtbaar in het log wat betekent dat het 

poppetje al niet meer bij The Sha’tar bestaat. 

 

De volgende persoen zijn benoemd tot Vrienden.  

Armaffus 

Astromanx 

Awad (alt van Corina) 

Ayombae (alt van Pierlala) 

Covax (alt van Astromanx) 

Dyara 

Eleal 

Gigantija 

Jhambo (main van Thrinity 

Ophidionn 

Pierlala (Main van  Ayombae) 

Sammylove 

Sjhinly 

Sleepless 

Sloopkogel 

Thrinity (alt van Jhambo) 

 

Het was pas gaandeweg het nalopen van de lijst duidelijk geworden dat het een 

flinke lijst met namen was. 

Al was er maar 1 vriend die een persoon voordroeg tot promotie….Daroyski 

promoveerde die persoon, want als 1 Vriend voordraagt is het de hele guild die 

voorgedragen heeft. 

 

Daroyski heeft vervolgens al dan niet doorgepromoveerd tot DungeonVriend(in)! 
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RaidendeVrienden zal door een ieder zelf opgepakt worden samen met de 

RaidMeesteres & Co conform de nieuwe RaidRegels. 

 

10-Verjaardagendag 

En wat denk je….zijn de jarigen niet online. 

Darosyki zal ervoor zorgen dat ze alsnog hun kadootjes krijgen. 

  Warwick 

  Dakgoot 

 

De achterblijvers hebben nog even wat nagedronken en gegeten met rumvaten, 

Great Feast, gedanst, vuurwerk afgestoken, picknick gehouden… 

 

Kortom…een relaxe afsluiting van deze Meeting. 


