
Guildmeeting! 
 

Op 25 Juli 2010, 13.30 uur zijn we bijelkaar gekomen voor de 11de Guildmeeting. 

 

1-Welkom op deze 11de  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 wat minder aandachtspunten dit keer. 

 

2- Opmerkingen nav. verslag vorige meeting van 27 juni 2010! 

Sommige mensen kunnen het PDF-bestand niet openen. 

Het zijn vooral die mensen die met Windows7 werken. 

(Armaffus-Carlijn-Gigantija & Nightleader) 

Gevraagd werd om het originile formaat op forum te zetten. 

Daroyski maakt duidelijk dat mensen in het verleden hier problemen mee hadden 

omdat het een xtensie is die vaak geblokkeerd wordt. 

Uit veiligheidsoverwegingen zal het PDF blijven. 



Guildmeeting! 
 

Daroyski zal bij zijn eigen PC checken of hij het wel kan openen met zijn W7 en 

op zoek gaan naar de site waar deze software gedownload kan worden! 

 

Update: Site is…http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/ 

 

3- Hackers.  

Weer zijn er guildies slachtoffer geworden van Hackers. 

Nogmaals……wees voorzichtig met Goldspam - Petspam & verdachte websites. 

Blik ook eens fff terug op ons verslag van 20 september 2009 omtrent hackers. 

Krijg je officieels lijkende mails van Blizzard waarop gedreigt wordt van het 

afsluiten van een account en gevraagd wordt ter kontrole om een link aan te 

klikken……DOE DIT NIET! 

Neem ingame contact op via een ticket met een GM en leg het voor. 

Daroyski heeft zelf ook een verdacht mail gekregen. 

Na het maken van een ticket kreeg hij de info van de GM dat bij de “echte” 

Blizzard mails er een reply-link staat naar @Blizzard.com. 

Bij hun mails wordt gelinkt naar een Webform gekoppeld aan Battlenet. 

Hieronder een message: 

 

 

 

Ben je nochtans gehacked…..laat dan een berichtje achter op ons forum. Het is 

daar ook voor. 

Wij kunnen dan vanuit de Guild een ticket maken naar een GM omtrent de 

situatie. 

 

Dit is heel vervelend allemaal…en zolang mensen WoW-goud kopen via het 

internet zullen die hackers en goldspammers door blijven gaan. 

Let wel…ook die goudkopers worden weer slachtoffer. 

 

Ook werd ik getipt door een guildie dat zelfs het chatten met iemand er een 

poort open gaat waarvan hackers gebruik kunnen maken. 

Geadviseerd wordt om alleen te chatten met die mensen die je kent. 

 

We vinden het laatste wat te ver gaan. 

Potentiële nieuwe leden zouden dus niet meer kunnen chatten met ons. 

 

http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
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Daroyski vind het jammer dat hij niet zo kundig is om hackers te hacken en 

zodanig dat hun HDD beschadigd kan worden. 

Prompt volgt reakties uit de groep dat ze wel iemand kennen die dit wel kan. 

Gevraagd aan hun is om dit eens met hun bekenden op te nemen. 

 

Daroyski geeft het woord aan Djarly omtrent het volgend onderwerp. 

 

4- Raids 

Djarly legt uit dat het raiden op dit moment op een laag pitje staat door de 

vakantie. 

Zelfs de weekly lukt niet altijd. 

Na de vakantie wordt het weer opgepakt. 

 

Darosyki neemt nu het woord over! 

Hij vond het jammer dat Zhinzie niet bij deze meeting aanwezig kon zijn. 

Daroyski deelt mee dat Zhinz vanaf 04 augustus een tijdje zal stoppen met WoW 

om positieve RL-redenen. 

Hij blijft zijn account behouden. 

In Oktober zal hij weer een maandje spelen. 

Wellicht zal hij in de winter weer terugkomen. 

Maar het eea zal afhangen of zijn RL-situatie te combineren is met WoW. 

Echt weggaan zal hij niet. 

En mocht hij weer terugkomen staan De Vrienden voor hem klaar om hem weer op 

weg te helpen. 

 

Door zijn vertrek heeft Daroyski iemand naast hem nodig om de guild te leiden en 

Djarly gevraagd of zij dat wil doen naast Meerman en Daroyski. 

Daroyski is dan ook blij dat zij daarmee heeft ingestemd. 

 

Zhinzie was ook Bankmaster en Djarly zal dit eveneens op zich nemen. 

 

We wensen Djarly veel succes en plezier met deze “job”. 

 

Doordat Djarly & Zhinzie geen Raidmeester meer zijn heeft Darosyki aan 

Armaffus & Jhambo gevraagd of hun de taak van Raidmeester op zich wilden 

nemen en is blij te kunnen melden dat hun samen met Awad dit ook willen doen. 

Die avond zijn hun gepromoveerd tot Raidmeester. 
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We wensen hun veel succes en vooral plezier hiermee. 

 

06-Nog 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. 

Daroyski zal de betreffende personen voordragen voor Promotie tot Vriend bij 

De Vrienden: 

 

Novarian, nadat hij ondoordacht de guild verlaten heeft. 

Nightpride 

…. 

 

08- Ridderen. 

Als beloning voor hun inzet in en voor de Guild zijn deze maand geRidderd: 

Gigantija  “Jonkvrouwe” in al haar bescheidenheid. 

Nightleader “Schildknaap” 

Awad   “Royal Lady” 

 

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

 

09-Verjaardagendag. 

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

 

Juli  Djarly 

   

Hierna hebben we, bij de boom aan het meer, nog wat rum gedronken, balletjes 

gegooid, gedanst, gechat, picknick onder een parasol.   


