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Dit manifest is een richtlijn hoe wij, De Vrienden zelf, deze Guild 

graag zouden willen zien. 
 

Doel van de Guild: 
Het doel van deze guild is het gezellig samenspelen in World of Warcraft (WOW). 

Alleen spelen kan natuurlijk ook, immers daarmee vergaar je veel XP. 

Echter, samenspelen is de hoofdmoot. 

We leren elkaar dan immers een beetje kennen. 

Dit doen we dan ook door Raids of Dungeons te doen of mee te doen met events. 

Vanaf de oprichting tot op heden hebben we steeds meer vorm gegven aan de guild en hebben we 

getracht dit weer te geven in dit manifest. Het zal nooit af zijn. 

 

Bank: (GuildBank) 
Heden hebben we 8 tabs die voor alle leden gebruikt kunnen worden. 

 

Iedereen mag spullen van de tab afhalen waartoe hij toegang heeft en die hij wil gebruiken. 

Er staat naargelang het niveau wel een limiet op. 

Het is niet de bedoeling om spullen van de GuildBank af te halen en deze weer op AH te zetten om geld 

te vergaren. 

Denk eraan, aan de tabs hangen logboeken en elke handeling wordt geregistreerd.  

Misbruik,  bijv.  dingen afhalen en verkopen voor je eigen rekening is meteen verwijdering uit de guild. 

 

FaceBook: 
InternetLink:  https://www.facebook.com/groups/359062414171967/ 

Dracofox beheert het FaceBook voor De Vrienden. 

Hier kun je ook op een makkelijke manier  onze foto’s en printscreens kwijt, berichtjes achterlaten en 

chatten. 

 

Forum: (Guildforum) 
 InternetLink:  http://devrienden.guildlaunch.com/ 

Onze ForumManager beheert het forum waar we berichten op mogen plaatsen. 

Als door omstandigheden je niet in WOW kunt, kun je ons altijd berichten via het Forum. 

Berichtjes achterlaten……wat je maar ook kunt bedenken. 

Via ForumMail kun je ook met andere leden die geregistreerd zijn mailen, zonder je RL email af te 

geven. 

Natuurlijk is iedereen vrij om elkaars RL email uit te wisslen. 

Foto’s kun je beter op ons Facebook. 

Alleen geregistreerde leden van de Guild kunnen op ons forum. 

http://devrienden.guildlaunch.com/


Manifest 

 
 

Opgericht  17 September 2008 
 

Bladzijde 2 
 

Gedrag: 

Communicatie is moeilijk. 

In het echte leven ook, laat staan in WOW, waar je elkaar niet in de ogen kunt kijken en de 

lichaamstaal niet kunt zien. 

Daarom kan het zijn dat wat gezegd wordt anders bedoeld is maar door een ander of anderen verkeerd 

gezien wordt. 

Daarom, zeg het dan ook, opdat men van elkaar weet wat de achterliggende gedachte is. 

 

In deze Guild worden ook fatsoenregels gehanteerd. 

We hebben voor elkaar, en voor de jonge kinderen die soms ook meespelen, de verantwoordelijkheid om 

zich netjes te gedragen. 

We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar daar ook op aanspreken en elkaar kunnen/mogen 

corrigeren. 

Scheldwoorden en met name gebruik van mannelijke en vrouwelijke lichaamsdelen dienen achterwege 

gelaten te worden. 

 

Maakt iemand het echt te bont na herhaaldelijke opmerkingen, dan kan hij/zij een waarschuwing 

krijgen. Ook demoveren kan dan het resultaat zijn. 

Bij een 3de waarschuwing zal de Guild afscheid moeten nemen van de betrokkene….Even Goede Vrienden. 

We nemen dan tevens afscheid van alle poppetjes van de betrokkene. 

 

Deze guild hecht ook waarde aan de Blizzardregels voor het spelen in WOW. 

Wij zullen deze dan ook in acht nemen. 

Respect binnen deze guild staat hoog in het vaandel. 

Maar draag ook respect uit naar andere guilds en WoW-spelers. 

Een ieder is de ambassadeur van deze guild en wordt geacht dit ook naar buiten te dragen. 

 

Heeft iemand een probleem met een persoon, praat dit dan ook uit met die persoon in personal chat. 

Hou het niet voor je. 

Wordt het probleem te groot of kom je er niet uit, praat er dan samen over met onze Schatbewaarder 

of Guildleiders. 

Neem geen overhaaste beslissingen waar je later spijt van krijgt. 

 

Verlaat je de guild en wil je terug dan is dit geen probleem een 2de kans krijgt iedereen een 3de kans is 

moeilijker.  

Dus wees zeker wat je doet. Mocht je toch vertrekken, neem dan al je poppetjes mee. 

Een 2de kans wordt je door de Guildleiders gegeven.  
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Een 3de kans zal door de Guildleiders besproken worden maar de Guild zal dan, op voordracht van de 

Guildleiders, beslissen of je terug welkom bent of niet. 

 

Guild: 
Deze guild richt zich op samenspelen. 
Zijn er poppetjes die een jaar lang niet online zijn geweest, dan zullen ze uit de guild verwijdert worden. 
Natuurlijk zijn ze terug welkom als ze weer WoW willen spelen en bij ons willen terugkomen, waarbij de regels van 
onderwerp “Inviten” weer in acht genomen moeten worden. 

 

Hyves: 
De link van onze guild naar Hyves is opgeheven. 
We gebruiken daar FaceBook  voor. 

 

Inviten: 
Vanaf 08 november 2009 gebeurt het inviten alleen nog door de Schatbewaarder en Guildleiders, onder 

bepaalde  voorwaarden. 

Het inviten zal dan ook alleen plaatsvinden wanneer het nieuwe lid in spé zich heeft aangemeld op ons 

forum.  

Daarmee geeft hij/zij ook aan dat de fatsoenregels en het manifest bekend zijn en dat hij/zij er ook 

mee akkoord gaat. 

Level 20 is het minimum level voor nieuwe leden. 

Alts hebben geen restricties en kunnen direct invited en gepromoveerd worden naar gelang hun level. 

 

Meetingen: (GuildMeeting) 

Eens per 2 maanden houden we een Guildmeeting. 
We bespreken daar dan punten mbt. de Guild die door de Guildleiders voorgelegd worden. 

Ook punten van leden zijn van harte welkom. Doe dit steeds 3 dagen van tevoren opdat het in de agenda 

meegenomen kan worden. 

De Guildleiders ‘proberen’ dit steeds zo kort mogelijk te houden. Maximaal 1 uur. 

We combineren in deze meeting ook het Promoveren van nieuwe leden, het Ridderen en de 

VerjaardagenDag (under construction). 

Van elke meeting wordt een verslag van gemaakt en op GuildForum, FaceBook en GuildBankTabs 

geplaatst. 

 

Promotie: 
Elke nieuweling die 1 maand bij ons is, zal voorgedragen worden voor promotie. 

Let wel……..speeltijd is bepalend, niet de naam die 1 maand in de guildlijst staat. 

De criteria is….kennen we deze persoon en hoe heeft hij/zij zich gedragen? 

De leden zelf geven hun akkoord daarin. 



Manifest 

 
 

Opgericht  17 September 2008 
 

Bladzijde 4 
 

Er hoeft maar 1 Lid te zijn die deze persoon als Vriend beschouwt en deze zal dan gepromoveerd 

worden tot Vriend. 

Wanneer de leden nog geen oordeel hebben over iemand, zal het promoveren een maand uitgesteld 

worden. 

 

Raiden:   
Onze guild heeft heden een te lage bezetting om GuildRaids te doen. 

Wat ons niet belet om LFR te doen natuurlijk. 

 

Rangen: (GuildRangen) 
Nieuw: enkel depositrechten, 1 maand op proef 

Kleine vriend  01-69:  

Grote Vrienden  70-79:  

MegaVrienden  80-85:  

PandaVrienden      90:  

SuperVriend      100:  

GuildLeiders:  Leiden de Guild mee 

PandaNatureFonds: Beheerder van de Guild. 

 

Repair:  (GuildRepair) 

Elke dag zal voor elke speler 15G beschikbaar gesteld worden ter reparatie. 

Wanneer je gaat “repairen” klik dan op het gele aambeeld dat je dan ziet en er zal bij jouw 

reparatiekosten max. 15G uit de Guildbank geschonken worden. 

Je kan steeds per item repairen, door te klikken op de hamer en vervolgens het te repareren item, 

totdat het limiet van 15G is bereikt en dan het gouden aambeeld aanklikken waarmee de GuildRepair 

een feit is. 

Voor onze Highlevel een fluitje..maar voor onze LowLevels een mooi geschenk. 

De hoogte van deze vergoeding zal afhangen van de hoeveelheid wat beschikbaar is op de GuildBank en 

wordt steeds bijgesteld. 

 

Ridderen:  (een klein beetje RP) 
We willen steeds in de GuildMeeting, 1 lid in het zonnetje zetten dat zich belangeloos heeft ingezet 

voor de guild. Dit wordt bepaald door een aantal anonieme leden. (ter voorkoming van 

belangenverstrengeling) 

We doen dat door die persoon te Ridderen door Daroyski. 

Tevens krijgt die persoon dan een titel mee welke in de Officers note vermeld zal worden. 
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We denken aan de volgende Titels: 

Amazone 

Boogschutter 

De Nobele 

De Wijze 

DragonRider 

FunnyLady 

Jonkvrouwe 

OpperAdvisor 

Ridder 

Royal Lady 

Schildknaap 

The Knight 

Untouchable 

Warchief 
 

Taken binnen de Guild: 
PandaNatureFonds  Daroyski 

GuildLeider   Daroyski, Djarly & Healstoom 

ForumManager  Daroyski 

FaceBookManager  Dracofox 

 

Tips, Verbeteringen en Ideeën: 
Heb je iets wat je ter sprake wilt brengen, doe dat dan via IngameEmail naar onze Guildleiders. 

Zij zullen deze altijd bespreken en evt. de brenger ook uitnodigen hieraan deel te nemen. 

Daarna zullen onze Guildleiders de mededeling doen binnen de guild. 

 

VerjaardagenDag: 
In het verleden was het steeds lastig om jarigen te feliciteren. 

Daarom willen we alle jarigen van die maand na de Guildmeeting in het zonnetje zetten door kadootjes 

te overhandigen en samen wat te drinken, eten en dansen. 

Kortom fff gezellig bijeen zijn. 

(Under Construction) 
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Vind je dat er nog punten in dit manifest ter sprake moeten komen, 

geef dit dan door aan de GuildLeiders. 

Denk niet dat we het niet zullen behandelen. 

Gewoon doen. 

 

Concordia Parvae Res Crescunt 


