
Guildmeeting! 

  

 

Op 26 Juli 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen voor 

de 22ste Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 22ste  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen in Stormwind achter de Cathedral 

 

Afgemeld voor de vergadering hebben: 

 

Aanwezig waren: 

Anteprima  

Beestenboel 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox  

Madwomen 

Meïsja 

Novarian 

Warriordevil 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

Op de vergadering van 26 juni jl. was alleen Sjhinjy aanwezig geweest en we 

hebben dan ook besloten deze niet door te laten gaan en lekker te gaan meppen. 

 

02-  Er was één opmerking nav. Verslag meeting 24 mei 2011! 

Frau Antje merkt op hoe het repairen in zijn werk gaat en of iedereen ervan 

weet.  

Daro merkt op dat dit onderwerp bij punt 4 aan de orde zal komen. 

 

03-  GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we ondanks de vakantieperiode met ons allen Level 17 

geworden en de 19de komt er alweer aan.  
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04- Repair. 

Bij de vorige vergadering hebben we een guildrepair opgehoogd tot 5G. 

Er is een GuildAchievement waarbij GuildPunten gehaald kan worden wanneer we 

voor 10.000 Gold aan repair hebben gedaan. 

Echter..niet iedereen doet deze GuildRepair. 

Nova merkt op dat hij ook niet weet hoe dit dan moet gebeuren. 

Daro legt uit dat je steeds per item kan repairen, door te klikken op de hamer en 

vervolgens het te repareren item, totdat het limiet van 5G is bereikt en dan het 

gouden aambeeld aan kan klikken waarmee de GuildRepair een feit is. 

Luitjes……het goud voor de GuildRepair komt van jullie af en kan gewoon door 

jullie gebruikt worden…..dus …..maak er gebruik van. 

Daro zal nog een ingame mail sturen naar iedereen over het hoe en wat. 

 

05- CataTabs. 

Er komen steeds meer CataMats binnen. 

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

Zoals bekend zullen alleen de inleggers hiervan profiteren. 

 

AntePrima is nu onze MasterEngineer en we zoeken nog een MasterCook 

Niemand heeft zich aangemeldt en Daro zal dan ook het ingelegde materiaal 

gebruiken om te koken.    

 

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

vergeten zullen worden. Tevens zal hij ook hierover iedereen een ingame mail 

sturen. 

 

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

aanvraag gebeuren. 

 

Luitjes……maak gebruik van de xpertise van onze MasterProfessors. 

Ze zijn er voor jullie. 

Schroom niet bij hun verzoeken in te dienen. 
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06- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Dracofox . 

 
Draco gaf aan dat door de vakantieperiode weinig aan Raids gedaan kan worden. 

We proberen wel steeds de GMR in te plannen. 

Frau Antje is druk doende te levellen opdat ze ook mee raids kan plannen en spelen. 

De verwachting is dat na de vakantieperiode we het raiden meer kunnen oppakken. 

 

Heb je tips/vragen/suggesties stuur gerust een ingame mail naar Dracofox of Anteprima 

 

07- Noteer in je agenda! 

20 september 2011  tijdens de start van het jaarlijkse Brewfest zullen we ons 

3jarig bestaan vieren tijdens een feestje. 

Locatie volgt. 

Ook hiervan zal Daro nog een ingame mail sturen. 
 

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. 

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. 
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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   is gepromoveerd naar Vriend. 

 

11- Ridderen. 

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

voorgedragen: 

 

Novarian  “Schildknaap” 

Astromanx “Schildknaap” 

 

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. 

 

Juli 

.14 Djarly 

  .16 Xindra 

  .31 Sythin 

 

Alleen Djarly was aawezig en hebben we lekker in het zonnetje gezet. 

 

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

lekker een picknick onder een parasol genomen. 


