
Guildmeeting! 
 
 

Op 30 November 2012, 20.30 uur zijn we bijelkaar 

gekomen voor de 31ste Guildmeeting. 
 

01- Welkom op deze 31ste  Guildmeeting. 

Met dank aan Djarly voor het vinden van deze locatie in de nieuwe hoofdstad van 

Pandaria. 

 

Aanwezig waren: 

Khylian 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Gehaktbal 

Jatter 

Jimara 

Khylian 

Nyhne 

Sneeuw 

Xzwarrior 

Yenko 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

 De laatste vergadering dateerde van 26 April. 

 Door de Zomerstop en het life gaan van MoP is er geen tussentijdse  

 vergadering geweest. 

 Er was behoefte voor een meeting waardoor Healstoom, Djarly en ik deze 

vergadering willen houden. 

  

02-  GuildBank! 

 We gaan weer de BankTabs opschonen. 

 Cataspullen van de MasterProfessor-tabs zullen naar de 1ste 3 tabs gaan en 

 Voor iedereen beschikbaar zijn gedurende 1 week. 

 Haal ervan af wat je nu nodig heb. Ook evt. voor je alts. 

 De Gear zal na 1 week DisEnchanted e/o verkocht worden. 

 Na volgende week zal Djarly alles verkopen en de opbrengst op de  

 GuildBank zetten. 

 Vervolgens zal 2 wekelijks de normale verloop op de GB weer toegepast  

 worden, zoals al reeds beschreven op ons manifest. 

 

03-  8ste BankTab! 

 We hebben genoeg goud om die 8ste BankTab te kopen maar dan moeten 
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We wel die achievement halen. 

Healstoom is al druk bezig geweest om dit te kunnen bereiken. 

Wellicht dat wij met ons allen iets kunnen doen ter ondersteuning? 

Denk er eens over na. Bij de volgende meeting komen we er op terug. 

 

04-  MasterProfessors! 

 Door de Spirit of Harmony en de bloem, Golden Lotus, welke moeilijk te  

verkrijgen zijn en soulbound zijn hebben we Khylian als Tailor en Nyhne als 

Blacksmith gevraagd Mede-MasterProfessors te zijn ter ondersteuning. 

Voor LeatherWorking wordt Vincie gevraagd ter ondersteuning van 

Dracofox. 

Hebben jullie MoP-Mats teveel of wil je ze kwijt, deponeer ze dan op de  

Betreffende MasterProfessor-Tab. Daarmee kunnen onze 

MasterProfessors weer spullen maken voor Guildies die erom vragen. 

 

05-  Guildrepair! 

 Er is genoeg goud op de GB en we willen de GuildRepair dan ook verhogen 

 van 10 naar 15G. 

 

06-  PVE-Raiding. 

Zepherion kon vanavond niet aanwezig zijn, daarom nam Gehaktbal het even  

over. 

Zij deelt mee dat door RL-omstandigheden het spelen en Raid leiden voor  

haar wat minder is geworden. Maar zal wel weer opgepakt worden. 

De Vrienden delen mee dat RL belangrijker is en gewoon oppakken wanneer  

het weer kan. 

Als aanvulling deelt Daroyski mee dat het de bedoeling is van Zehphje om  

steeds op zaterdag te gaan raiden.  

We kunnen dan starten met de GMR naar de Black Dragon en vervolgens de 

Guildachievement-lijst te doorlopen. 

Hiermee leren we ook met elkaar samen te spelen. 

Daroyski zal bij afwezigheid van Zephje de raids op zaterdag inplannen. 

We zullen zien hoe eea. zal verlopen. 

  

07 Sites van De Vrienden. 

We zijn naast ons forum en Hyves nu ook bereikbaar op Facebook. 

Hier kunnen we steeds info naar ons toe sturen. 

Veel plezier ermee. 
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08  LFD-MoP-Dungeons. 

Daro zal woensdags en vrijdags steeds een LFD e/o Scenario’s inplannen op 

Kalender! 

 Deze zal voor elk level te zien zal zijn als GuildEvent. 

 We willen daarmee MoP-Dungeons doen voor diegenen die mee  

 willen/kunnen. 

 Kun je mee >> mooi    kan het niet >> volgende keer weer proberen. 

 Zijn er LowLevels die lowlevel dungeons willen doen….geef het dan door,  

 ook voor de lowlevels zal het gezelliger zijn om met Guildies te gaan. 

 

08-  Promotie tot Vriend. 

Teacher-Advisor  04-11-2012 

 Door vele aanwezigen een positieve reactie op gegeven. 

 Veel plezier bij ons! 

 

09- Ridderen. 

 

 Jatter Hofnar 

 Let wel……De Hofnar is de steun en toeverlaat van Koningen en Koninginnen. 

 Hun steeds met raad en daad bijstaan.  

Lachen en huilen in goede en slechte tijden. 

 Zo ook bij De Vrienden. 

 

08- Verjaardagendag. 

09 November  Jingel. 

Helaas was Jingel niet aanwezig bij deze meeting en gaan de kadootjes weer  

terug opgeborgen worden. 

 

 

Daroyski sloot hierbij de vergadering en de aanwezigen bleven nog fff plakken om 

een beetje “rum” te drinken en te dansen. 

 


