
Guildmeeting! 
 
 

 

Op 31 Augustus 2011, 20.30 uur zijn we bijelkaar gekomen 

voor de 23ste Guildmeeting. 
 

01-Welkom op deze 23ste  Guildmeeting. 

 

We zijn samen gekomen in Stormwind achter de Cathedraal. 

 

Aanwezig waren: 

Anoobis 

Anteprima 

Carlijn 

Dracofox 

Healstoom 

Jatter 

Jimara 

Meïsja 

Nová 

Shamli 

Tiesk 

Zyone 

En zowat tegen het einde kwam Warriorgamer er ook nog gezellig bij. 

 

Daro heeft geen punten aangedragen gekregen per ingame mail die meegenomen 

zijn in de agenda. 

 

02-  Er waren géén opmerkingen nav. Verslag meeting 26 juli 2011! 

 

03-  GuildAchievement. 

Daroyski bedankt een ieder voor zijn/haar inzet. 

Mede daardoor zijn we ondanks de vakantieperiode met ons allen Level 20 

geworden en de 21ste komt er alweer aan.  

 

04-  De Ingame Mail. 

Daroyski deelt mee dat het zenden van de mail nav het verzoek in de vorige 

meeting naar 204 members geen doen is.  

Het duurde bijkans een week eer Daro iedereen gemailed heeft door de 

beperking die Blizzard gedaan heeft op het zenden van Email door misbruik door 

GoldSpammers. 

Na wat tips en overleg over en weer zit het er voor Daro en Shammie niets 

anders op dan de Guildlijst na te lopen op zijn mains en alleen deze steeds de 

mails te sturen. 

Het zijn er dan 54 ipv 208! 



Guildmeeting! 
 
 

 

05-  CataTabs. 

Er komen steeds meer CataMats binnen. 

Weliswaar niet alle guildies doen mee..maar is dan ook hun eigen keuze. 

Zoals bekend zullen alleen de inleggers hiervan profiteren.  

 

Daro zal de MotD blijven spammen dat het doneren van de CataMats niet 

vergeten zullen worden. 

 

In alle gevallen zullen we doneren, maar het aanmaken van enditems zal pas op 

aanvraag gebeuren. 

 

Luitjes……maak gebruik van de xpertise van onze MasterProfessors. 

Ze zijn er voor jullie. 

Schroom niet bij hun verzoeken in te dienen. 

 

Tiesk vraagt hoe hij CataMats moet doneren wanneer hij met een lowlevel –alt 

bezig is. 

Daro antwoordde, „niet‟… hij zal toch een keer 85 zijn. 

Healie merkt op dat je wel evt. lowlevelitems kan doneren op de 1ste 3 tabs. 

 

06- Raiding. 

Daroyski gaf vervolgens het woord over aan Dracofox . 
 

Draco deelt mee dat hij en Antje de GMR‟s weer gaan voortzetten en de 1ste zal op 2 

september as. plaatsvinden. 

Naast het op kalender zetten met de invites naar de betreffende leden zal er ook een 

announcment komen voor dat event omdat schijnbaar niet iedereen de invite krijgt of ziet 

doordat maar max 100 popetjes geinvite kan worden. Tevens komt het voor dat de  invite 

gemist wordt omdat ook veel met lagere alts gespeeld wordt. 

Antje is weer een DodemansRun aan het uitvogelen is. Daar komt nog een bericht over. 

Er werd gevraagd of er nog meer Mounts zijn die gehaald kunnen worden in dungeon. 

Een GMR naar Ulduar 25 met Mimiron‟s head zal bekeken worden. Het is een rare drop maar 

wel een leuk koptertje. 

Antje en Dracofox willen graag voorstellen om Nová tot RaidMeester te promoveren gelet 

op het feit dat hij hun vaak helpt. 

Iedereen is erover eens. 

Daro deelt mee dat hij die punt zal oppakken bij het Ridderen en alvast zijn zwaard aan het 

slijpen is. Met een loenzende blik Nová aankijkende. 
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Raidvoorstellen zijn welkom. Of ze nu laag of hoog zijn. 

Als mensen een raid willen doen, dan kunnen wij dat regelen.. 

Heb je tips/vragen/suggesties stuur gerust een ingame mail naar Anteprima, Dracofox of 

Nová. 

 

07- Niet vergeten! 

20 september 2011  tijdens de start van het jaarlijkse Brewfest zullen we ons 

3jarig bestaan vieren tijdens een feestje. 

Locatie: Het Brewfest voor de ingang van IronForge. 

Kom in Gala. 
 

08-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! 

 

Anoobis  is gepromoveerd naar Vriend. 

Tieske  is gepromoveerd naar Vriend. 

Wolfenlord is gepromoveerd naar Vriend. 

Zyone  is gepromoveerd naar Vriend. 

 

11- Ridderen. 

Voordat we overgingen op het Ridderen heeft Daro op verzoek van Anteprima & 

Dracofox, zoals in punt 6 besproken, Nová gepromoveerd tot RaidMeester door 

zijn zwaard op de schouder van Nová te leggen, waarna Shammie hem bevorderd 

heeft. 

We wensen Nová veel succes met deze zware job. 

 

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

maand voorgedragen: 

 

AntePrima  “Jonkvrouwe” 

Carlijn  “Amazone” 
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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. 

 

Augustus 

.15 Zyone 

  .19 Anteprima 

  .27 Redbeard 

  .27  Dracofox 

 

Redbeard was niet aawezig en de rest hebben we lekker in het zonnetje gezet. 

 

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

vergadering. 

 

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

lekker een picknick onder een parasol genomen. 


