
Guildmeeting! 
 
 

Op 24 Mei 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen voor 

de 20ste Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 20ste  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen in Stormwind achter de Cathedral 

 

Afgemeld voor de vergadering hebben: 

 

Daracy (Roos) Meerman

 

Aanwezig waren: 

 

Anteprima  

Beestenboel 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox  

Haerst 

Madwomen 

Meïsja 

Nightleader 

Novarian 

Redbeard 

Warriordevil 

 

Om de trade-chat niet te zien hebben we de tab Guildchat aangezet. 

Heerlijk gewoon zo.

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 28 April 2011! 

 

03-  GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we met ons allen Level 15 geworden en de 16de komt er 

alweer aan.  

En druk doende met Cata Dungeons en oude raids. 

En ook het levellen vanon ze Lowbies draagt een steentje hieraan bij hé! 

 

04- GuildBank. 

Neem de spullen uit de GB voor eigen gebruik want eind van de week zullen de 

gear gedischant worden en de mats verkocht worden waarna de opbrengst ten 

goede van de GB komt. 
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Dit zal gebeuren met alles op de 7 rechtse kolommen van de 1ste 3 Banktabs. 

Alle spullen van de linkse tab zullen dan naar de rechts tab gaan. 

 

Gaarne nieuwe donaties op de juiste tab zetten en alleen maar op de 1ste 7 linkse 

kolommen. 

 

Per 2 weken zullen we deze steeds opschonen. 

 

De vraag van Nova mbt. de Catamats komt bij het volgende agendapunt aan de 

orde. 

 

05- 7de Banktab 

Onze MasterProfessors zijn druk doende om tot HighEnds te kunnen komen. 

Ook de materialen komen binnen. 

Weliswaar niet alle guildies doen mee..maar is dan ook hun eigen keuze. 

Zoals bekend zullen alleen de inleggers hiervan profiteren. 

 

Er zijn nog vrije plekken door het wegvallen van Armaffus. 

MasterEngineer en MasterCook 

Wie wil hier een rol in spelen? 

 

Rang: MasterProfessor 

MasterGrinder   Healstoom 

MasterLeatherWorker: Dracofox 

MasterEngineer:   Nightleader en Anteprima gaan met elkaar in overleg 

     wie dit gaat oppakken. Daro krijgt de info nog. 

MasterAlchemist:  Djarly     

MasterJewelcrafter:  Sjhiny   

MasterTailor:    Meïsja 

MasterSmith:    Beautyface     

MasterInscriptor:   Renew  

MasterEnchanter:   Ruudh neemt over     

MasterCook: ________ Wie meldt zich hiervoor aan?    

 

Daro zal de MotD blijven spammen dat het doneren van de CataMats niet 

vergeten zullen worden. 

 

Er zal een vacature geplaatst worden op MotD voor de MasterCook. 
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We willen iemand anders hebben dan de al bekende MasterProfessors. 

Gewoon om te voorkomen dat er meer dan 1 job per MasterProfessor is omdat 

het anders een belasting gaat worden en dat willen we nu ook weer niet. 

Daro zal gaan spammen. 

 

Nova vraagt of het ook goud mag zijn omdat hij niet zulke mats heeft. 

Daro legt uit dat 1 donatie van een Catamateriaal ook daadwerkelijk maar 1 stk is  

en geen stack. Steeds 1 per dag.  

Daro liet wat voorbeelden zien aan welke mats gedacht moet worden. 

Extra mats mag…goud doneren mag…maar vooral goud is niet nodig omdat guildies 

al automatisch doneren op de GB door de activiteiten die ze doen. 

 

Meisje vraag of Frostweave mats ook op de Catatabs kunnen voor het maken van 

20 of 22 slots bags. Ook Infinitie Dust is hierbij nodig. 

Daro zal dit nog opnemen met Ruudh, de MasterEnchanter. 

Het maken van 24 slots bags kost teveel aan Catamats en heeft niet de voorkeur 

meer. 

Daro deelt mee dat voor 3000 goud een 24 slots bag te koop is in Shattrath en 

dat dit in verhouding tot de Catamats een stuk goedkoper is. 

Zo is Daro er ook achter gekomen dat het maken van DarkmoonCards ook niet 

echt optimaal is mbt. de vele benodigde mats…terwijl de trinkets die er uit komen 

niet in alle gevallen een optimale trinket is. 

Liever dan RuneScrolls maken voor de dungeons en Raids. 

 

We zullen dit nog kritisch onder de loep nemen. 

 

Dracofox vraagt of we dit ook willen doen met Borean Leather voor het maken 

van ProfessionBags. 

 

In alle gevallen zullen we doneren, maar het aanmaken van bags zal pas op 

aanvraag gebeuren. 

 

Anteprima brengt in of we weer goud willen doneren op de GB om zo meer te 

kunnen repairen om die GuildAchievement (50.000 Goud) te kunnen halen 

hiervoor. 

Na overleg besluiten we dit niet te doen. Wat we wel gaan doen is de 

Repairkosten omhoog brengen naar 5G en dit bij de volgende meeting gaan 

evalueren om te bezien of we dit nog meer gaan ophogen. 
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06- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Anteprima & Dracofox . 

 
Binnenkort kunnen de Outland raids van start gaan, Anteprima is al bijna lvl 70 en we zijn 

druk bezig met de sleutels te verzamelen. 

- Er is een nieuw lootingsysteem om bewuste en onbewuste ninja's tegen te gaan. Als 

mensen iets willen needen geven ze dat eerst aan en wachten op groen licht van de 

raidleader(s). Verzuim je dit 2 keer is het voorlopig einde oefening en mag je even niet 

meer mee met de raids. 

- Er is vraag naar eem GMR in Obsadium Sanctum. Anteprima is hier nog niet hoog genoeg 

voor, daarom zullen Novarian en Redbeard onze raidleader Dracofox bijstaan met deze 

runs. Eens per 2 weken zal er een GMR plaatsvinden de andere week een random Raid. 

- Als je een NL vriend hebt die graag met ons mee wilt raiden geef de raidleader gerust 

zijn naam dan krijgt hij een invite, mits er nog plaats is. Bevalt het ons en diegene dan zal 

hij of zij een vaste invite via de kalender krijgen. 

 

En tot slot, voor tips/vragen/suggesties stuur gerust een ingame mail naar Dracofox of 

Anteprima 

 

Het feit dat we hier praten over hogere levels betekent niet dat de lageren 

vergeten worden. 

Iedereen wordt gevraagd mee te gaan. 

Reageer op kalender. 

Ga mee als het kan en geniet. 

 

07- Nog vragen? 

 

Meisja gaf aan dat dit de perfectste spot was tot nu toe. 

Madwomen dankt een ieder voor de hulp die ze steeds kreeg. 
 

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

vergadering. 

 

08-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. 
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Daroyski zal de betreffende personen voordragen voor Promotie tot Vriend bij 

De Vrienden:  

 

Anoobis  hevelen we over naar de volgende maand. 

   Niemand heeft nog veel met Anoobis gespeeld en derhalve kon  

   niemand een mening geven. 

   Anoobis zal niet veel online zijn de komende maanden.   

   Hij begrijpt dat de leden nog geen oordeel hebben. 

 

Yvonyn  hevelen we over naar de volgende maand. 

 

Tiestje  hevelen we over naar de volgende maand. 

   Niemand kon een mening geven. 

   Healie vertelt ons dat zijn dochter maar weinig online kan zijn. 

 

Novarian   zit nog in de proefperiode. 

 

Geen Promotie dit keer. 

 

11- Ridderen. 

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

voorgedragen: 

 

Madwomen  “Jonkvrouwe’ 

WarriorDevil “Jonkvrouwe’ 

 

 

Ze krijgen deze titel in hun personal note. 

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

 

12-Verjaardagendag. 

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

 

Mei:  

.05 Carlijn 

.16 Ayombae 

  .?? Chiracu 

  .?? Thorjan 
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Geen van de jarigen waren aawezig. 

Desondanks hebben we op de afwezige jarigen geproost. 

 

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

lekker een picknick onder een parasol genomen. 


