
Guildmeeting! 
 
 

Op 29 Maart 2012, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 29ste Guildmeeting. 
 

01- Welkom op deze 29ste  Guildmeeting. 

Dankzij Gattac kwamen we samen op een warm plekje tussen de sneeuw in 

Winterspring genietend van de sauna. 

 

Aanwezig waren: 

Deathjorumus 

Desir 

Dracofox 

Gattaca 

Gehaktbal 

Jatter 

Jizall 

Rooie 

Shamli 

Sjhinjy 

Sneeuw 

Xzwarrior 

Zepherion 

Zyone 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er is géén verslag op forum geplaatst van de vorige meeting van 28 

februari 2012! 

Immers er wordt geen gebruik gemaakt van ons forum wat dit onderwerp 

betreft. 

In een volgend agendapunt komen we erop terug. 

 

03-  Forum, op verzoek van Gattaca. 

Om mensen toch agendapunten en verslag na te kunnen lezen hebben we 

afgesproken dat we deze op de BankTabs gaan verwerken. 

Daro zal alsnog verslagen op forum zetten en de verkorte versie op de BankTabs. 

We zullen zien hoe dit zal verlopen.
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04-  RaidTalk. 

Daro gaf het woord over aan Gehaktje. 

 

Dracofox heeft het te druk om goed als RaidMeester bezig te zijn en heeft dan 

ook besloten om daarmee te stoppen. 

Gehaktje zal de raids verzorgen van Norhtrend met een GMR en vooralsnog 

Ulduar. 

Gehaktje ziet zelf geen optie om raids te organiseren voor CataRaids en heeft 

Gattaca en Zyone bereidt gevonden dit op te pakken. 

Beiden zijn derhalve gepromoveerd tot Raidmeester. 

Update: Intussen is Zyone gewisseld met Xanice. 

 

05- Glory of the Hero. 

Daro zal doordeweeks om de andere dag een event maken om voor een ieder het 

achievement “Glory of the Hero” te kunnen halen met als reward een Draak. 

We zullen zien hoe het zal gaan. 

 

06- Glory of the PVP. 

Sjhinjy zal doordeweeks om de andere dag een event maken voor de liefhebbers 

om samen PVP te gaan doen.  

We zullen bezien hoe het zal gaan. 

 

07- Jatter’s Lottery. 

Jatter verraste de Vrienden op een groot aantal pets welke met de Roll verdeelt 

werd. 

Met dank aan Jatter voor al dat moois 

 

07-  Promotie tot Vriend. 

Diva  is gepromoveerd naar Vriend. 

Deathjeromus is gepromoveerd naar Vriend. 

Desir is gepromoveerd naar Vriend. 

 

08- Ridderen. 

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

maand voorgedragen: 

 

Jizall “Schildknaap” 
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09- Verjaardagendag. 

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

 

Maart 

Warenei 14 Mrt  

Geneesvrouw 17 Mrt  

Dakgoot 23 Mrt  

 

 

Geen van de jarigen van deze maand was aanwezig en heeft zijn kadootjes dus 

gemist….hehehehe 

 

10- Dankwoord Dracofox 

Dracofox legt uit dat door persoonlijke omstandigheden hij niet toekomt aan het 

verzorgen van raids en derhalve als Raidmeester een stap terug doet. 

Hij dankt een ieder voor de samenwerking. 

De Vrienden leggen uit dat het allemaal ook moet kunnen en dat het plezier 

voorop staat. 

 

Daroyski dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage en sloot de 

vergadering  

 

Ter afsluitingen hebben we  nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, gedanst, 

gechat en lekker een picknick onder een parasol genomen. 

 


