
Guildmeeting! 
 

Op 24 Augustus 2010, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen voor de 12de 

Guildmeeting. 

 

1-Welkom op deze 12de  Guildmeeting. 

Om deze vergadering doeltreffend en kort te houden wordt 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. 

Geef een ieder even de tijd om zijn verhaal te typen. 

De een kan het wat sneller dan de ander. 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail! 

 

Ik dank Djarly & Nightleader voor het vinden van deze locatie aan het meer bij 

Ashenvale. 

 

Aanwezig waren: 

Animaltame 

Armaffus 

Awad 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Jingel 

Nightleader 

 

Door de vakantie zijn er ook dit keer wat minder aandachtspunten. 

 

2- Geen opmerkingen nav. verslag vorige meeting van 25 juli 2010! 

 

3- Volgende maand (September) bestaat de Guild “De Vrienden” 2 jaar. 

En dit gaan we vieren. 



Guildmeeting! 
 

Daroyski zal tzt hierop terugkomen. 

 

Daroyski geeft het woord aan Armaffus omtrent het volgend onderwerp. 

 

4- Raids 

 

We plannen meerdere “Events” op de kalender zoals oa. de “Dodemansrun” en 

“Scavengerhunt”. 

Kijk regelmatig op de kalender voor deze events. 

 

Er komt een lijst met Gearscores op de site. 

 

Voor leuke ideëen, vragen of tips kan je Armaffus of Awad altijd mailen. Kan ook 

op de forum van de Vrienden, maar direct mailen lijkt ons handiger. 

 

We hebben (elk geval geprobeerd) onze manier van aanpak duidelijk gemaakt qua 

inhoud. 

Raiden is en blijft voor fun….en om te leren met de Guild…daarom doen we zoveel 

mogelijk Raids samen met de leden van de Guild. 

 

Goed gebruik maken van de kalender! 

Dit maakt het voor ons Raidmeesters een stuk aangenamer en makkelijker….voor 

iedereen tenslotte…! 

Het houdt oa ook in dat als je accept voor een raid dat je ook iid. verwacht 

wordt. 

Ben je er niet zeker van dat je er kunt zijn…gebruik dan  “Tentative” 

 

Darosyki neemt nu het woord over! 

 

Daroyski deelt mee dat hij Zhinz bereid heeft gevonden om toch gewoon in WoW 

te blijven spelen. Het feit dat Zhinz geen GuildLeider meer was is voor Zhinz van 

doorslaggevend aard geweest om gewoon te blijven spelen. 



Guildmeeting! 
 

Daro vind het belangrijker dat mensen gezellig blijven spelen zonder rang dan dat 

ze door de druk van een rang niet meer zouden kunnen spelen. 

 

06-GuildTrustFonds. 

We lopen met het idee rond om een GuildTrustFonds op te richten. 

Het staat geheel los van de Guildbank. 

Het zal onder beheer plaatsvinden in een alt-GuildBank. 

We hebben al Reminder bereidt gevonden het beheer van deze GuildTrustFonds 

op zich te nemen. 

Het doel hiervan is dat mensen zelf een bijdrage doen aan dit Fonds. 

Ook de hoogte van de bijdrage is geheel vrijwillig. 

Met deze fonds willen we wensen van Guildies in vervulling laten gaan die er 

normaal veel langer over doen. 

Denk hierbij aan trainingskosten, Coldweatherflying en andere kleinschalige 

projecten.  

Logischerwijs kunnen alleen wensen ingewilligd worden van diegenen die ook 

daadwerkelijk inleggen in het fonds. 

1000G zal van de GuildBank overgeheveld worden naar het TrustFonds. 

Een 3tal mensen zullen zich buigen over de wensen van Guildies en deze wel of 

niet honoreren. 

Verdere invulling moet nog plaatsvinden en we hopen bij de volgende meeting dit 

afgerond te hebben. 

 

07-Er waren geen vragen! 

 

Sluiting van deze Guildmeeting. 

Dank voor jullie aanwezigheid! 

 

07-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. 



Guildmeeting! 
 

Daroyski zal de betreffende personen voordragen voor Promotie tot Vriend bij 

De Vrienden: 

 

Daracy 

…. 

 

08- Ridderen. 

Deze maand konden we door afwezigheid niemand Ridderen. 

Wellicht de volgende maand. 

 

 

09-Verjaardagendag. 

Let wel….alleen jarigen die mij bekend zijn en in deze meeting aanwezig zijn 

kunnen we verwennen. 

 

Augustus  Awad. 

   

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

gedanst, gechat, picknick onder een parasol.   


