
Guildmeeting! 

  

 

Op 20 September 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar 

gekomen voor de 24ste Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 24ste  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen op het BrewfestPlein voor de poorten van Ironforge. 

Nadat iedereen aanwezig was hebben we de vergadering gehouden bij de Troon in 

IF zelf. 

 

Aanwezig waren: 

Anoobis 

Anteprima 

Dracofox 

Healstoom 

Meïsja 

Nová 

Ruler 

Shamli 

Sleepless 

Jatter 

Wolfenlord 

Zyone 

 

 

Ffff nog iets officiëels: 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 31 augustus 2011! 

Meïsja uitte een dank voor het maken van die verslagen. 
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03-  GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we ondanks de vakantieperiode met ons allen Level 21 

geworden en de 22ste komt er alweer aan.  

 

04-  Update Manifest. 

Daroyski deelt mee dat nu op forum een update van ons manifest te belezen is. 

Gaarne jullie input en opmerkingen hierover. 

Tijdens de volgende vergadering willen we dit aftimmeren. 

De bedoeling is dat deze dan 01 november aanstaande live zal gaan. 

 

05-  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, waarna Shammie hun promoveerde alsmede al hun alts:  

De Guild heeft gesproken! 

 

Tiestje is gepromoveerd naar Vriend. 

Katheriné hevelen we over naar de volgende maand. 

Sythin  hevelen we over naar de volgende maand. 

 

06- Ridderen. 

Voor het Ridderen hebben we als beloning voor hun inzet in en voor de Guild 

maand voorgedragen: 

 

Jatter “Schildknaap” 

Ruler  “Jonkvrouwe” 

 

Ze krijgen deze titel in hun personal note. 

En zullen deze titel in ere dragen voor hunzelf en voor de Guild. 
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07- Verjaardagendag. 

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

 

September 

.04 Khilian 

  .09 Anoobis 

Khylian was niet aawezig en Anoobis hebben we lekker in het zonnetje gezet. 

 

Daroyski bedankte een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sloot de 

vergadering. 

 

08- 3jarig Jubileum 

En dan nu waar het allemaal om ging. 

Het vieren van ons 3 jarig bestaan. 

 

3 jaar lang “De Vrienden”. 

Deze guild is gekomen tot wat het is door de mensen zelf. 

Het was een komen en gaan van vele mensen. 

We hebben onze ups en downs gehad. 

En het zal altijd in beweging blijven. 

En dat is iets wat je gewoon niet kan tegenhouden. 

Vaak is het zoiets van, het verlaten van het nest om de wijde wereld te bezien. 

 

1 ding staat als een paal boven water….men wil gezellig spelen. 

In al die jaren is de formule nog steeds overeind gebleven. 

Zonder bewuste rekrutering vinden er toch mensen hun weg naar ons. 

 

Want hier is het ook dat mensen in alle rust kunnen genieten van het spel. 

Alleen of met anderen. 

 

Ik kan niets anders zeggen dat we op deze manier zullen doorgaan. 

 

Leve  De Vrienden. 
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Hierna heeft Daroyski veel soorten Pets ter beschikking gesteld waarvan enkelen 

uit Hordegebied en enkelen die zeldaam zijn. 

Dankzij Meïsja konden we ook 3 guildies blij maken met de nieuwste 26Slots-bag. 

 

Hierna hebben we, nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, gedanst, gechat en 

lekker een picknick onder een parasol genomen. 


