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

zouden willen zien. 
 

Samenstelling van de Guild: 
Schatbewaarder  Daroyski 
GuildLeider   Daroyski, Geneesvrouw, Meerman & Zhinz 

ForumManager  Daroyski 

Raidmeesteres  Djarly 

EventOrganiser  Carlijn & Djarly 
JeugdSupervisor  Carlijn 

RecruitOfficer  Reminder 

BankMaster   Zhinz 

 

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 dan immers elkaar een beetje kennen. 

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

De regels op een rij: 
• De Vrienden zijn vrienden voor elkaar. 

Deze zijn hulpvaardig en niet egoïstisch. Info mag je steeds vragen en elkaar helpen wordt 

gedaan in de mate van het mogelijke. 

• Vrienden zeggen hallo en vaarwel bij on- en offline gaan uit respect voor de Vrienden.  

• De vrienden gebruiken geen scheldwoorden of andere vieze taal. 

• De vrienden lenen geen geld, deze moet je zelf verdienen zoals iedereen.  

• Een individu boosten wordt niet gedaan, daar dienen lvl 80 niet voor.  

Een party boosten daarentegen kan wel worden gedaan.  

Natuurlijk is een ieder vrij iemand toch te helpen. 

• Dungeons plannen e.d. wordt gedaan met de WOWCalendar.  
Gelieve steeds erbij te zetten of je al dan niet aanwezig zult zijn.  

Als je niets plant kun je ook niet verwachten dat er mensen ineens voor je gaan springen. 

Doe dit liefst paar dagen van tevoren. 

• Vrienden hebben een hekel aan zeurders en gezever. 

Zij willen relaxed spelen en hebben hier dus geen boodschap aan. 

• Nieuwelingen krijgen bij ons 1 maand proeftijd en kunnen enkel items op guildbank zetten nog 

niet afhalen.  
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• Rangvolgorde: 

Nieuw: enkel depositrechten, 1 maand op proef 

Kleine vriend 1-69: Banktoegang tab 1 & 2 

Tab 5, Alleen kijken. Bij interesse opvragen bij Guildleiders 

Grote Vrienden 70-79: Banktoegang tab 1 & 2  

Tab 5, Alleen kijken. Bij interesse opvragen bij Guildleiders 

MegaVrienden 80-85: Banktoegang tab 1, 2 & 3  

Tab 5, Alleen kijken. Bij interesse opvragen bij Guildleiders 

DungeonVrienden 80-85: Banktoegang tab 1, 2 & 3 

Tab 5, Alleen kijken. Bij interesse opvragen bij Guildleiders 

RaidMeppers 80-85: Banktoegang tab 1, 2 & 3 

Tab 4, enkel spullen erop zetten. Afhalen alleen door RaidMeesters. 

Tab 5, Alleen kijken. Bij interesse opvragen bij Guildleiders 

Guildleiders: alle 6 tabs en rechten, leiden de Guild mee 

Schatbewaarder: Beheerder van de Guild. 

 

• De guildbank dient om spullen die je niet gebruikt voor je vrienden ter beschikking te stellen.  

Als er dan ook iets leuk voor jou opstaat mag je dit ook nemen.  

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

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

guild! 

• Het geld van de guildbank wordt gebruikt om tabards te kopen en te sparen voor een nieuwe tab.  

De Schatbewaarder beheert de tabs. 

Staat de tab vol dan zal de BankMaster het opruimen.  

De linkse 7 kolommen worden gebuikt voor guildies om spullen erop te zetten. 

De rechtse 7 kolommen door de BankMaster beheerd. 

Wekelijks zal de Bankmaster alles van de rechtse kolommen verkopen op AH. 

Het geld met de verkoop van deze guildbank-spullen wordt op de guildbank gestort.  

Vervolgens verplaats hij de spullen van de linkse naar de rechtse kolommen. 

Iedereen mag alles pakken van alle kolommen. 

• Iedereen die Nederlandstalig is, is welkom in de guild. 

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. 
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• Respect creëer je niet op 1 dag. 
Maar eens je dit verdient,  zul je op veel hulp kunnen rekenen. 

De bal ligt in jouw kamp. 

Draag ook respect uit naar andere spelers buiten de guild. 

Tenslotte zijn wij allemaal ambassadeurs van deze guild. 

• Rangvolgorde: 

• Met het inschrijven op ons Forum en het meespelen bij de Guild “De Vrienden” ben je het  

eens met dit manifest en zul je de regels ook in acht nemen. 

 

 

Inviten: 

Vanaf 08 november 2009 is het inviten alleen nog onder voorwaarden mogelijk. 

Alleen de Schatbewaarder, Guildleiders en Raidmeester kunnen inviten. 

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 is en 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. 
 

GuildBank: 
Op dit moment (17 Juli 2009) hebben we 6 tabs. 

1ste & 2de tab voor vrienden (kleine vrienden tot level 69) 

3de tab  voor Grote Vrienden (tot level 79) 

3de tab  voor onze Level 80 DungeonVrienden 

4de tab  voor onze Level 80 Raiders (alleen om te kijken en erin te zetten) 

5de tab  Magazijn (voor iedereen alleen om te kijken). 

6de tab  MuilezelTab voor Special Events (alleen toegangelijk voor Schatbewaarder en  

  Guildleiders) 

  
Iedereen heeft toegang tot de tab tot een bepaald nivo die door onze OpperVriend is vastgesteld 

Iedereen mag van spullen van de tab afhalen waar hij toegang tot heeft en 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. 

De BankMaster zal spullen verkopen wanneer het teveel gaat worden en het verdiende geld weer op de 

guildbank zetten. 
Daarmee kunnen we op termijn weer een nieuwe tab kopen, als er behoefte voor is. 
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De 4de tab is voornamelijk bedoelt voor spullen erop te zetten voor het raiden. 

Iedere Raider kan er spullen opzetten, voornamelijk food- e/o drinkbuffs. 
Echter alleen de Raidmeester haalt ze eraf wanneer er GuildRaids plaatsvinden. Dus niet voor een 

individu alleen. De spullen die hiervoor gemaakt worden zijn duur en kosten veel tijd om te maken. 

 
De 5de tab is ons magazijn die voor iedereen inzichtelijk is maar niet afgehaald kan worden. 

Onze BankMaster zal daar steeds bijzondere items inzetten. 

Mocht er iets in je gade zitten, neem dan kontakt op met de BankMaster of Guildleiders en het zal je 

toegezonden worden. 

 

De 6de tab is vernoemd naar een voormalig lid, Muilezel genaamd. Deze heeft zijn characters in WOW 

deleted maar voordat dit gebeurde al zijn spullen en geld aan de Guild geschonken. 

Wij willen zijn naam in ere houden en niet vergeten door onze 6de banktab naar hem te vernoemen. 

De 6de tab is alleen toegangelijk voor Schatbewaarder en Guilleiders en wordt gebruikt om spullen op te 

slaan, door hun, voor speciale gelegenheden. 

 

De linkse 7 kolommen worden gebuikt voor guildies om spullen erop te zetten. 

De rechtse 7 kolommen worden door de BankMaster beheerd. 

Iedereen mag alles pakken van alle kolommen. 

Wekelijks zal de bankmaster alles van de rechtse kolommen verkopen op AH. 

Het geld met de verkoop van deze guildbank-spullen wordt op de guildbank gestort.  

Vervolgens verplaats hij de spullen van de linkse naar de rechtse kolommen. 

 

Nu we alle 6 tabs hebben willen we het goud dat steeds op de Guildbank gezet wordt, aanwenden voor 

reparaties die de spelers moeten doen tijdens het spelen in WoW. 

Elke dag zal voor elke speler 1G beschikbaar gesteld worden ter reparatie. 

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

reparatiekosten max. 1G uit de Guildbank geschonken worden. 

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

We zullen zien hoe dit zich verder zal verlopen. 

 

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. 
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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 dient achterwege 

gelaten te worden. 

 

Deze guild hecht ook waarden 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, liefst 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. 

 

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 al de poppetjes van de betrokkene. 

 

Verlaat je de zelf 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. 

 

GuildMeetingen: 
Eens per maand 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. 
Na de meeting gaan we over naar>>>>>>>>>>> 
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Raiden:   
Ben je level 80 en wil je meedoen met High-End Raids ga dan naar ons forum onder de tab Raids en lees 

de Raidregels van onze Raidmeesteres & Co (Djarly & Zhinz) 

Ben je het hiermee eens geef dat dan aan op ons forum onder de tab, Raids. 
Onze Raidmeesteres & Co zullen je dan op weg helpen. 

Na dit onderwerp gaan we over naar>>>>>>>>>>> 

 

Promotie-Avond: 
Elke nieuweling die minstens 2 weken tot 1 maand bij ons zijn, zullen voorgedragen worden voor 
promotie. 

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

De leden zelf geven hun akkoord daarin. 

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

worden tot Vriend. 

Na de Promotie-Avond gaan we over naar>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Het Ridderen:  (een klein beetje RP) 
We willen steeds per maand 1 lid in het zonnetje zetten die zich belangenloos heeft ingezet voor de 

guild. Dit wordt bepaald door de Guildleiders en Raidmeesteres. 
We doen dat door die persoon te Ridderen door Daroyski. 

Tevens krijgt die persoon dan een titel mee welke op de note vermeld zal worden. 

We denken aan de volgende Titels: Boogschutter 

      Jonkvrouwe 
      Opperadvisor 

      Ridder 

      Schildknaap 

Na het Ridderen gaan we over naar>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

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

Daarom willen we alle jarigen na de Guildmeeting in het zonnetje te zetten door kadootjes te 

overhandigen en samen wat te drinken, eten en dansen. 

Kortom fff gezellig bijeen zijn. 

 

GuildForum: 
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. 

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. 
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Ook kun je daar ook foto’s plaatsen. 

Berichtjes achterlaten……wat je maar ook kunt bedenken. 
Alleen geregistreerde leden van de Guild kunnen op ons forum. 

Ons forum wordt steeds up to date gehouden met diverse WoW-links. 

Je kan dan steeds je eigen vorderingen en die van de Guild volgen. 
 

Ook mbt. het raiden wordt gebruik gemaakt van het forum. 

Voor uitleg daarvan ga naar het onderwerp Raiden eerder in dit manifest. 

 

Tips, Verbeteringen en Ideëen: 
Heb je iets wat je ter sprake wilt brengen, doe dat dan via IngameEmail naar onze Schatbewaardern of 

Guildleiders. 

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

Daarna zal onze Guildleiders de mededeling doen binnen de guild. 

 

 

 

Vind je dat er nog punten in dit manifest ter sprake moeten komen, 

geef dit dan door aan de GuildLeiders.e 

Denk niet dat we het niet zullen behandelen. 

Gewoon doen. 

Liefst via IngameMail. 

 

 

Concordia Parvae Res Crescunt 


