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Op 28 December 2012, 20.30 uur zijn we bijelkaar 

gekomen voor de 32ste Guildmeeting. 
 

01- Welkom op deze 32ste  Guildmeeting. 

Geheel in toepasselijke KerstOutfit zijn we met ons allen vanaf het “Dak” in 

Stormwind naar Bizmo’s Brawlpub gegaan onder de Deeprun Tram 

 

Aanwezig waren: 

Khylian 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Gehaktbal 

Jingel 

Khylian 

Nyhne 

Sneeuw 

Teachers 

Tykka 

Tykca 

 

Er waren geen opmerkingen nav. Verslag van 30 november jl. die nu te lezen is op  

GuildForum, Hyves, FaceBook & GuildBank. 

  

02-  GuildBank! 

2-wekelijks zal Djarly alles verkopen en de opbrengst op de GuildBank zetten. 

Maak er gebruik van. 

 

03-  8ste BankTab! 

Er zijn ideëen aangedragen omtrent de Achievements voor de 8ste BankTab zodat 

Healstoom dit niet helemaal alleen hoeft te doen. 

Jingel stelde voor om 1 keer in de week met een poppetje dat hiervoor nodig te 

levellen. WorgenDag was hier een voorbeeld van maar werkte niet omdat niet 

iedereen ook gezette dagen ook kan spelen.  

We laten het aan de spelers zelf over hoe en wanneer ermee gespeeld gaat 

worden.  

Het hoeft ook niet morgen gehaald te worden. 

Prompt melden de volgende leden zich aan om hier aan mee te werken. 

Tykka  PandaHunter 

Tykca   PandaShaman 

Jingel  PandaMonk 

Gehaktbal  WorgenMage 

Cassandra  NightElf Rogue 
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Snowie  PandaRogue 

Ralkana  Worgen Warlock 

Pandameisje Dranei Monk 

Healstoom  Gnome Deathknight & Mage 

 

Mochten er nog meer mensen mee willen doen overleg dan even met Healstoom 

welke het beste gemaakt kan worden. Healstoom heeft nog veel poppetjes in de 

pijplijn staan voor dit achievement. 

 

04-  MasterProfessors! 

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. 

Richt je tot hen als je graag iets gemaakt wil hebben. 

 

05-  PVE-Raiding. 

Gehaktbal nam even het woord waarin ze aangaf dat ze binnenkort weer gaat 

oppakken. Verder had ze niets te melden. 

Daroyski vult aan dat hij de zaterdagen de raids inpland voor de liefhebbers. 

We zullen zien hoe het zal gaan. 

 

07-  LFD-MoP-Dungeons. 

Daro heeft steeds po de woensdags en vrijdags een LFD ingepland op Kalender, 

welk 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 met Guildies te gaan. 

Soms is er een LFDtje gedaan, soms een Scenario. Een Raid heeft nog niet plaats 

kunnen vinden door te weinig mensen. We houden het in de gaten. 

 

08-  ffff anders dan anders 

Teachers heeft een Guildevent geplaatst met bovenstaande titel. 

Schrijf je in als je iets totaal anders wil doen. 

Info krijg je bij Teachers. 

 

09-  Promotie tot Vriend. 

Deze maand geen nieuwelingen om te promoveren. 
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10- Ridderen. 

We hebben dit keer geRidderd voor hun inzet voor zichzelf en voor de Guild: 

Khylian  Schildknaap 

Nyhne  Jonkvrouwe 

 

11- Verjaardagendag. 

Astromanx  12 

Reminder   18 

Feline (GuildBaby) 30 

 

Helaas waren Astromanx & Reminder niet aanwezig bij deze meeting en gaan de 

kadootjes weer terug opgeborgen worden. 

Feline hebben we gefeliciteerd via mama Djarly.     Hehehe 

 

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

een beetje “rum” te drinken en te dansen in een toepasselijke omgeving. 

 

 


