
Guildmeeting! 
 
 

Op 29 November 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar 

gekomen voor de 26ste Guildmeeting. 
 

01- Welkom op deze 26ste  Guildmeeting. 

We kwamen samen op een rustige plek hoog boven de watervallen van Northshire, 

met kampvuur en tent gelegen aan het meer! 

 

Aanwezig waren: 

Awad 

Djarly 

Dracofox 

Healstoom 

Idéfix 

Jatter 

Lasairiona 

Littlemonkey 

Sjhinjy 

Sythin 

Tiesk 

Zyone 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 26 oktober 2011? 

 

03-  GuildAchievement. 

We zijn nu Level 25 met dank aan ons allen. 

Na de meeting gaan we  dit met ons allen vieren. 

 

04- Verzoek Tiesk en Zyone. 

Daro droeg het woord over aan Tiesk omdat hij en Zyone een verzoek willen doen 

aan de Guild. 

Beide heren willen high-end gaan raiden wat bij de Vrienden nog niet 123 gaat 

gebeuren en willen bij een raidingguild, Imperial Glory genaamd gaan. 

Deze laat alleen mensen mee gaan met raids als ze 1 poppetje in hun guild hebben. 

Ze zijn hoog en willen eens kijken hoe het in zo’n Guild aan toegaat. 

Ze willen echter bij de Vrienden blijven omdat ze het hier zo gezellig vinden. 

Ze vragen dan ook voor hun 2 een uitzondering te willen maken zónder het 

manifest aan te passen!  

De Vrienden hebben hiermee ingstemd op voorwaarde dat met hun alts wel 

meegespeeld wordt met De Vrienden.  



Guildmeeting! 
 
 

Mocht blijken dat ze steeds binnen 1 maand niet met hun alts bij De Vrienden 

samengespeeld hebben worden hun alts alsnog uit de guild verwijderd. 

Jatter is aangewezen om erop toe te zien dat ze ook daadwerkelijk samenspelen 

met De Vrienden. 

De Vrienden hebben hun veel succes gewenst met hun RaidPoppetjes. 

Hun hebben hierna hun poppetjes Tiesk en Dryonic uit de guild gehaald en zijn 

naar Imperial Glory overgegaan. 

Update: Intussen is Dryonic gewisseld met Libreria met goedkeur van De 

Vrienden. 

 

05-  RaidTalk. 

Awad nam het woord over van Daro! 

 

Ten eerste iedereen bedankt voor de leuke volle raidavonden.  

We willen rustig aan beginnen met de Cata raids. 

Vanuit de meeting is er belangstelling voor.  

 

Spontane raids zijn leuk, maar doe het wel even in overleg met 1 van de 

raidmeesters, want misschien staat er al wat geplanned. 

 

Jaimie (Doodhuman, Littlemonkey, etc.) is als aanvulling bij het Raidmeester team 

gekomen. 

 

En als iemand een suggestie of vraag heeft whisper even Awad, Dracofox, Nova 

of Doodhuman (of alts natuurlijk) of stuur even een ingame mail. 

 

06-  Promotie tot Vriend. 

Katheriné  is gepromoveerd naar Vriend op aangifte van Littlemonkey. 

Lasairiona  is gepromoveerd naar Vriend. 

Kalatas is gepromoveerd naar Vriend. (is alt van Katleya) 

Tsaheyla is gepromoveerd naar Vriend. 

 

Einon  hevelen we over naar de volgende maand. 
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07- Ridderen. 

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

maand voorgedragen: 

 

Sythin  “Schildknaap” 

Littlemonkey “Schildknaap” 

 

08- Verjaardagendag. 

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

 

November 

 

Myrmidons    3 

Jïngel  9 

 

Alleen Jingel is nog bij de Vrienden. 

Helaas was zij niet aawezig en heeft dan helaas haar kadootjes gemist. 

 

We zijn Level 25 geworden en hebben ter ere daarvan nog wat rum gedronken, 

balletjes gegooid, gedanst, gechat en lekker een picknick onder een parasol 

genomen. 

 


