
Guildmeeting! 
 

Op 27 Oktober 2010, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen voor de 14de 

Guildmeeting. 

 

1-Welkom op deze 14de  Guildmeeting. 

 

Dit keer op de startlocatie van de Humans in WoW…..Northshire. 

Rustig gezeten aan het water in Halloween-outfit 

 

Aanwezig waren:

Daroyski 

Deathwomen 

Djarly 

Zhinz 

Awad 

Healstoom 

Heraclez 

Khylian 

Shelo 

Novarian 

 

Later voegden ook toe: 

Mongrad 

Setah 

Thorjan. 

 

Voor aanvang van de meeting deelt Daro mee dat Djarly voor ongeveer 2 weken 

niet online zal zijn ivm. de aanstaande verhuizing van Djarly, Bladedrake en hun 

Feline. De verwachting is dat hun 18 november terug online zullen zijn. 

We wensen hun een leuke klustijd toe en veel geluk in hun nieuwe woning. 

 

2-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 24 augustus en 26 

september 2010! 

 

3- Raiding.   Het woord is aan Awad. 

Royal Lady Awad deelt mee dat door RL issues weinig gepland kon worden door 

Armaffus, Awad en Jhambo. 

Jhambo zal over een tijdje weer terug online komen. 

Op de vraag van Daro hoe het met Sjhinjy is kan Awad ons vertellen dat hij een 

tijdje niet online kan komen ivm. gezondheidsproblemen. 

De Vrienden wensen hem van harte beterschap toe. 

 

Awad zal wel trachten de Weekly’s steeds in te plannen. 

Daro zal ter ondersteuning andere raids inplannen. 



Guildmeeting! 
 

Denk dan aan oude raids voor Achievements. 

Met name Zul Gurub is nu ingepland omdat deze bij Cataclysm zal veranderen. 

Overige Oude Raids zullen volgen. 

 

04- Met de komst van Cataclysm zal er heel veel veranderen. 

5 levels quests doen. 

Doen we het solo of gaan we het samendoen. 

Het zal voor sommigen lastig zijn het samendoen te kunnen combineren met RL 

situatie. 

 

Guildachievement is in het leven geroepen. 

Wanneer je in een party zit met 7 leden gaan de punten voor de reputatie van de 

Guild omhoog. Wat er persoonlijk aan vast hangt is nog niet duidelijk. 

De wens is om samen te spelen. Ook dit moeten we afwachten. 

 

De hoop is dat door het samenspelen van 7 spelers en het behalen van 

achievements dat de overige leden zin krijgen om mee te doen. 

We zullen trachten iedereen op sleeptouw mee te krijgen. 

 

05- Daroyski heeft de volgende vragen aan jullie: 

Blijven we ons forum gebruiken? Maken jullie er gebruik van? 

Maw. heeft het zin dat Daro deze up to date houdt? 

Voor registratie en acceptatie van ons manifest door nieuwe leden blijft Daro 

deze gebruiken. 

Maar voor het overige…wat denken jullie? 

De leden geven toe dat ze weinig tot niet lezen op forum. 

Nochtans is verslaglegging wel op forum wel wenselijk als naslagwerk. 

 

Na een terdege discussie zijn we het volgende overeengekomen: 

Daro zal forum blijven gebruiken als invite/check-middel. 

Daro zal het forum wat afslanken. 

Verslagen zullen erop blijven komen. 

Voor de rest is het aan de leden om te bezien of het gebruikt of niet. 

 

Moet er nog ergens aan gesleuteld worden omtrent de Guild? 

Men hoopt dat met de komst van Cataclysm de mensen meer gaan samenspelen. 

De komende raids zullen een 1ste aanzet zijn daartoe. 

We zullen zien. 



Guildmeeting! 
 

 

06-Nog vragen? 

Er waren verder geen vragen. 

 

Sluiting van deze Guildmeeting. 

Dank voor jullie aanwezigheid! 

 

06-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: 

Yenko 

 

Promotie van de overige nieuwelingen worden verschoven naar een volgende 

meeting. 

07- Ridderen. 

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

Zhinz  “WarChief” 

 

Hij krijgt deze titel “WarChief” in zijn personal note. 

 

Verjaardagendag. 

De jarige, van de maand oktober,  Zhinz werd in het zonnetje gezet. 

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

kunnen we verwennen. 

 

Oktober   Zhinz. 

  

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

gedanst, gechat en een picknick onder een parasol.   


