
Guildmeeting! 
 
 

Op 28 April 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 19de Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 19de  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen helemaal in Northerend op de ijschotsen bij Valiance 

Keep. 

 

Afgemeldt voor de vergadering hebben: 

MadWomen Daracy (Roos) Djarly

 

Aanwezig waren:

Anteprima  

Armaffus 

Daroyski 

Dracofox  

Haerst 

Jingel 

Meïsja 

 

 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 30 Maart 2011! 

 

03-  Mail Hurrah 

Niemand heeft zich aangemeldt om samen met UR te gaan raiden. 

Ik heb dit intussen nog aan Hurrah meegedeeld. 

De discussie hierna bespaar ik jullie en ik sluit bij deze dit hoofdstuk af. 

 

04- 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 dat terwijl we met ons allen nog niet echt de Cata Dungeons gedaan hebben. 

We gaan nog trachten de oude dungeons en raids af te maken. 
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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. 

 

Rang: MasterProfessor 

MasterGrinder   Healstoom 

MasterLeatherWorker: Dracofox 

MasterEngineer:   Arnecro  Wie neemt nu over? 

MasterAlchemist:  Djarly     

MasterJewelcrafter:  Sjhiny   

MasterTailor:    Meïsja 

MasterSmith:    Beautyface     

MasterInscriptor:   Renew  

MasterEnchanter:   Armaffus  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. 

 

06- Afscheid Armaffus. 

Daro gaf het woord over aan Armaffus die een mededeling voor de Guild heeft. 

Hij heeft het trieste bericht dat hij helemaal stopt met WoW. 

Als speler van het 1ste uur heeft hij niet meer dat plezier met WoW. 

En de maandelijkse kosten hiervoor is dan ook gewoon zonde en gaat zich dan ook 

op andere dingen toeleggen. 

Wel zal hij in contact blijven met De Vrienden via de VriendenHyves. 

Iedereen begrijpt zijn beslissing maar het blijft jammer en wensen hem alles 

goeds in RL. 

We hebben daarna uitgebreid afscheid genomen van Armaffie. 

 

Update: 

Intussen heeft Armaffie met stille trom spullen gedoneerd op de GB en al zijn 

poppetjes gedeleted en is uit WoW vertrokken. 
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07- Afscheid Carlijn 

Daroyski heeft nog een trieste mededeling en dat is dat ook Carlijn gestopt is 

met WoW. 

Ze vroeg Daro om dit aan de guild mee te delen omdat ze het niet over haar hart 

kreeg afscheid te nemen van de Guildies. 

Ze heeft het gewoon moeilijk mee. 

Ook zij was een speelster van het 1ste uur en ook zij heeft niet meer dat plezier 

met WoW. 

Wel zal ze nog de beheerder blijven van de VriendenHyves en daarmee contact 

houden met de Guild. 

 

Update: 

Voor haar vertrek heeft Carlijn goud gedoneerd op de GB 

Het deleten laat ze aan Blizzard over, wat na 6 maanden niet betalen een feit zal 

zijn. 

 

08- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Dracofox. 

 

Het zal de guild niet lukken om 25 man raid achievement te halen. 

Maar we willen starten met Outland raid 10 man zodra Anteprima level 70 is. (Dat 

is al bijna) 

Verder FunRuns, het zijn nog ideeen, maar we willen deze vorm geven en een leuk 

evenement organiseren.  

Verder staan we natuurlijk open voor suggesties. 

Heb je tips of andere ideeën, geef het dan door. 

 

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. 

 

09- Nog vragen? 

Er waren géén vragen. 

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

vergadering. 
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10-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. 

 

Yvonyn  Ddoor RL omstandigheden niet veel kunnen spelen. Derhalve kon  

   niemand een mening geven. 

   Daro zal nog kontakt proberen te maken om te bezien of hij haar  

   zal verwijderen uit de guild. 

Tiestje  hevelen we over naar de volgende maand. 

   Niemand een mening geven. 

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

 

 

Wel gepromoveerd zijn: 

Madwomen 

 

RuudH met alt Haerts 
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11- Ridderen. 

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

voorgedragen: 

 

Meisja “Royal Lady 

“Sjhinjy “Ridder” 

 

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. 

 

April:  

.06 Gigantija 

.06 Sleepless 

  .09 Oblivion 

  .16 Sjhinjy  Als enige aanwezige jarige lekker in het  

      zonnetje gezet. 

  .25 Yenko 

  .30 Novarian 

 

 

Hierna hebben we aan het water, nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, 

gedanst, gechat en een picknick onder een parasol.  


