
Guildmeeting! 

Op 30 Maart 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 18de Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 18de  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen helemaal in Redridge Mountain bij Camp Everstil! 

We danken Djarly voor het vinden van deze spot. 

 

Afgemeldt voor de vergadering hebben: 

Awad Daracy (Roos) Yenko 

 

Aanwezig waren:

Armaffus 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox (samen met Jimara) 

Garmarron 

Jingel 

Madwoman 

Meïsja 

Merlijn 

Rinz 

Sjhinjy 

 

Tegen het einde voegden ook nog, achtereenvolgens, Worgraine, Healstoom en 

Meerman zich toe aan de vergadering. 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

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

 

03-  3de Invite Oud-Guildie! 

Nav. ons aangepast manifest per 01 januari 2011 is er ook dit keer een verzoek 

gekomen van een Oud-Guildie die graag terug wil komen na 2 keer geleaved te 

hebben. 

Novarian wil met Worgraine weer terug in de guild. 

Dit zal een 3de en tevens laatste invite-mogelijkheid worden. 

Djar en ik hebben hierover beraadslaagd en ook een paar guildies gepolst. 

Novarian weet dat het de laatste keer is en gaat ook akkoord met 3 maanden 

proeftijd die we als voorwaarden gesteld hebben. 

Het is aan de guild aan jullie of hij terug mag komen. 

De Guild heeft beslist! 
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Na een terdege discussie is Worgraine de mogelijkheid geboden bij ons terug te 

komen. 

Het zal dan ook de laatste keer zijn. 

 

04- Aangepaste Banner.  

Daroyski had een ieder gevraagd  of hij/zij met zijn/haar poppetje fff een 

fotoshot wil laten maken. 

Doel was 1 man en 1 vrouw per class te fotograferen opdat de Banner geupdate 

wordt met gezichten van Guildies zelf 

Het is gelukt en na goedkeuring van diverse leden is vanaf heden de Banner op 

forum te bewonderen. 

Raad maar eens wie wie is. 

 

05- Mail Hurrah 

Daro heeft van Hurrah een voormalig GM van United Raiders het voorstel 

gekregen om met hun gezellig samen Raids te doen. 

Hurrah is een fervente raider en heeft het GM-schap overgedragen aan Ilothar 

die UR een meer sociaal gezicht wil geven. 

Djarly en Daroyski hebben dit besproken en aan Hurrah doorgegeven dat we hier 

niet in meegaan. 

Dit is de stelling uit Guildwege. 

We willen de goede naam van De Vrienden niet te grabbel gooien. 

In het  verleden zijn UR in een nogal kwaad daglicht komen te staan. 

Dat ze de socialere kant opgaan is op zich een goede ontwikkeling. 

Maar vooralsnog gaan we daar niet mee in zee….wat niet betekent dat leden zich 

zeker niet moeten onthouden om met hun te gaan raiden. 

Het is aan een ieder een eigen keuze om met UR mee te raiden. 

En zoals Meerman al heeft verdedigd......een goede kans om met Raids up te 

gearen. 

De leden gaven aan dat bescherming van de Guild geen overbodige luxe is. 

We willen zelf samen raiden. 

De een kan het meer dan de ander doen gezien de RL-situatie. 

En het raiden mag zeker geen must worden. 

We willen het gezellig houden. 

De leden die met UR evt. zouden willen raiden zullen zich melden bij Daro die dat 

dan zal doorgeven aan Hurrah danwel de GM van UR. 

Met het punt raiden bij de Vrienden zal Dracofox bij een volgend punt op 

terugkomen. 
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06- 7de Banktab 

We wilden 1st via ingame mail iedereen motiveren voor een donatie te doen voor 

de 7de banktab……waren  er sommigen guildies niet meer te houden en kwamen 

spontane donaties op de bank waardoor we nu al de 7de tab hebben kunnen kopen. 

We gaan voor de 8ste en laatste banktab….maaaaaaar….. wat belangrijker is…….. 

We willen de 7de banktab gaan gebruiken voor CataMats. 

Daar is op forum een voorstel voor ingediend en zijn er reakties op gekomen. 

De uitgebreide uitleg komt op forum. 

In het kort het volgende: 

Elke guildie het verzoek om 1 Catamats per dag per keer deze online komt op de 

GB te storten. 

Het maakt niks uit wat voor een,  

Rang: MasterProfessor 

MasterGrinder   Healstoom 

MasterLeatherWorker: Dracofox 

MasterEngineer:   Arnecro 

MasterAlchemist:  Djarly     

MasterJewelcrafter:  Ruler  ook Sjhinyi wil hier een rol in spelen.   

MasterTailor:    Meïsja 

MasterSmith:    Beautyface     

MasterInscriptor:   Renew  

MasterEnchanter:   Armaffus     

MasterCook: ________ Wie meldt zich hiervoor aan?    
 

Tab 1: Low Level Gear  Level 1 t/m 79 

Tab 2: Low Level Mats  Level 1 t/m 79 

Tab 3: High Level Gear  Level 80 t/m 85 

Tab 4: Leather/Cloths met enditems 

Tab 5: Ores   met enditems 

Tab 6: Flowers/Food met enditems 

Tab 7: FeestTab 

 

Er zal een aparte meeting belegd worden met de MasterProfessors om eea in 

geode banen te leiden. 

Doel van Daro is vanaf 01 april live te gaan. 

Hij zal de MotD zodanig aanpassen dat het doneren van de CataMats niet 

vergeten zullen worden. 
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07- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Dracofox. 

 

Heb denk ik niet veel te melden, behalve het proberen op de vrijdag, startend a.s. 
vrijdag. 
We hebben de WorgenFun van de vrijdag naar de zaterdag verplaatst omdat op 
de zaterdagen heel vaak weinig mensen online zijn. 
We hopen dat er meer animo voor is. 
Eventueel kijken of er nog meer 10 man te doen is om te starten. 
We denken dan ook aan GuildAchievement mbt. Dungeons en Raids. 
Verder heb ik het ideetje om de fun-runs weer nieuw leven in te blazen. 
Misschien leuk om te organiseren als/met raid- en dungeonsmeesters samen. 
Door RL-omstandigheden kan Awad er niet altijd bij zijn en moet ik het alleen 
doen. 
 
Prompt roepen diverse leden al dat ze Draco wel willen helpen. 

Sjhinjy, Merlijn en Worgraine hebben aangeboden hier een helpende hand te 

bieden. 

Ook wordt gevraagd of de Raids ook door de week gepland kan worden. 

Draco zal hier zeker gehoor aan geven en inplannen. 

We zullen zien hoe de opkomst zal zijn. 

 

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. 

 

 

08- GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we met ons allen Level 13 geworden en de 14de 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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09- Nog vragen? 

Worgraine: 

Hoe bouw je de reputatie op met je eigen Guild? 

Door Quest te doen, Levellen, Professions, dungeons, Achievements. 
Alles wat je in WoW doet telt door naar je GuildReputatie….tot een max.Cap per 
week. 
 

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

vergadering. 

 

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:  

 

Gamarron  Een stille kracht maar nadrukkelijk aanwezig. 

   De leden zijn blij haar in ons midden te hebben. 

   Proficiat Garmarron en veel plezier bij ons. 

LittleMonkey & vele Alts. 

   Een heel enthousiaste jonge speler die graag anderen helpt. 

   De Promotie is niet weg te denken bij hem. 

 

MadWomen hevelen we over naar de volgende maand 

   Madwomen was aanwezig nu maar door RL omstandigheden niet 

   veel kunnen spelen. Derhalve kon niemand een mening geven. 

   Ze begrijpt dat de leden nog geen oordeel hebben. 

Yvonyn  hevelen we over naar de volgende maand. 

   door RL omstandigheden niet veel kunnen spelen. Derhalve kon  

   niemand een mening geven. 
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11- Ridderen. 

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

voorgedragen: 

Jingel   Jonkvrouwe 

 

Ze krijgt deze titel “Jonkvrouwe…….” in haar personal note. 

En zal deze titel in ere dragen voor haarzelf en voor de Guild. 

 

12-Verjaardagendag. 

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

 

Maart:  

.14 Warenei 

.23 Dakgoot 

 

En ja hoor…..dacht hij dat ik het vergeten zou hebben……duhh..echt niet. 

.17 Geneesvrouw 

Als Meerman aanwezig zijnde probeert hij af te schuiven naar Geneesvrouw..maar 

dat ging echt niet lukken. 

We hebben Meerman lekker in het zonnetje gezet met kadootjes, drank, food en 

dans. 

 

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

gedanst, gechat en een picknick onder een parasol.  


