
Guildmeeting! 
 
 

 

Op 26 Oktober 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 25ste Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 25ste  Guildmeeting. 

 

Met dank aan Roos voor het vinden van deze spot, zijn we samen gekomen op een 

rustig plekje buiten de poorten van StormWind met een prachtig uitzicht op de 

zee. 

 

Aanwezig waren: 

Anoobis 

Healstoom 

Jatter 

Lasairiona 

Nová 

Shamli 

WarriorGamer 

Xanice 

Wolfenlord

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 20 september 2011! 

 

03-  GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we ondanks de vakantieperiode met ons allen Level 23 

geworden en de 24ste komt er alweer aan.  

 

Nova stelde de vraag wat er telt bij het behalen van die punten. 

Daro deelde mee dat alles wat je doet meetelt.  

Dit blijkt niet helemaal juist te zijn. 

Als je klikt op de balk van die XP-bar zie je waarmee deze omhoog gaat. 

(Daro nog fff opzoeken en vermelden.) 

 

04-  Hacker-Opfrissertje. 

Daroyski benadrukt nogmaals dat niemand in moet gaan op lokkertjes als Pets en 

Mounts die gratis te halen zijn op een bepaalde site. 

Dit is een broeinest van Hackers. 



Guildmeeting! 
 
 

Ga er niet op in en report de berichtgever gelijk. 

 

Ook komt het voor dat een bepaalde GM je bericht dat je account gesloten wordt 

mits je bepaalde gegevens verifieert op een bepaalde site. 

Ook hier een broeinest van Hackers. 

Als een GM met je chat zal dit gebeuren in een apart chatvenster en met een 

officiële Blizzardlogo. 

Mocht dit niet aanwezig zijn….gelijk reporten. 

Een addon als Spammenot of Badboy zijn handige tools om dit aan te pakken. 

 

Mocht je per mail officieel lijkende mails ontvangen van zogenoemd, Blizzard, ga 

er niet op in en ga ingame checken met een GM via een ticket. 

 

Bedankt voor de vele tips die tijdens de meeting op zijn gekomen. 

 

05-  RaidTalk 

Daroyski heeft het woord overgedragen aan Nova! 

Nova deelt mee: 

Ulduar en Vervolg. 

Tot nu toe gaat Ulduar erg goed, hopelijk kunnen wij die ook afmaken. 

Bij deze raid is veel concentratie nodig, 

Weet je echt helemaal niks van de Raid? 

Ga als je wil eens op internet kijken op de websites: 

Wowhead, Thottbot, of Youtube Filmpjes 

 

Meer dan 1 raid per week. 

Sinds kort zijn we er ook mee bezig om elke zondag avond een Classic/Burning-

Crusade-Raid te doen. 

Omdat deze niet zo moeilijk en ingewikkeld zijn mogen mensen (jij) meestemmen 

waar we heen gaan. 

 

Planning. 

Zoals je al eerder in dit verslag heb gelezen gaan me meerdere keren raids doen 

op een week. En soms heb je dan van die momenten dat iets niet door gaat. 

Geen zorgen als de volgende dag genoeg leden online zijn kunnen we het alsnog 

doen! 

Op dit moment gaan we de Vrijdagen-Zaterdagen en Zondagen gebruiken voor 

Raids. 



Guildmeeting! 
 
 

 

Meer informatie nodig?  

Neem dan contact met de RaidMeester's 

Awad, Draco of/en Novà 

 

Nova draagt het woord weer over aan Daro 

 
 

06-  Update Manifest. 

Alleen Zyone heeft gereageerd en we hebben na overleg het concept daar waar 

nodig aangepast. 

Hedenavond zal deze bekrachtigd worden en zal vanaf 01 november op forum 

actueel zijn.  

 

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

vergadering, waarna we over gingen op: 

 

07-  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! 

 

Sythin is gepromoveerd naar Vriend. 

Katheriné  hevelen we over naar de volgende maand. 

Lasairiona  hevelen we over naar de volgende maand. 

Einon  hevelen we over naar de volgende maand. 

 

08- Ridderen. 

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

maand voorgedragen: 

 

WolfenLord “Schildknaap” 

Zyone  “Schildknaap” 

 



Guildmeeting! 
 
 

Ze krijgen deze titel in hun personal note. 

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

 

07- Verjaardagendag. 

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

 

Oktober 

.01 Ruudh 

  .09 Einon 

  .18 WarriorDevil 

 

Einon & WarriorDevel waren niet aawezig en hebben dan helaas hun kadootjes 

gemist. 

 

Ruudh was wel fff online maar moest gelijk weg. We hebben aan Jingel zijn 

dochter die wel bij de meeting aanwezig was onze kadootjes aan haar 

overgedragen.  

Ruudh heeft later de Guild bedankt voor al die kadootjes. 

 

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

lekker een picknick onder een parasol genomen. 


