Handleiding GeoWethouder

GeoCraft is onderdeel van het Science Center GeoFort. GeoCraft is in
samenwerking met: Geodan, de VU, het Kadaster, Rijkswaterstaat, het
Jaar van de Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Cyclomedia.
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1 Inleiding: Ik ben GeoWethouder, wat nu?
Gefeliciteerd, je hebt de verantwoordelijke rol als
GeoWethouder in GeoCraft gekregen! Vanaf nu ben je medeverantwoordelijk voor de spelers op GeoCraft. Deze
verantwoordelijkheid brengt natuurlijk enkele taken met zich
mee. In deze handleiding proberen we je meer inzicht te geven
in wat er van jou verwacht wordt en wat daarin jouw
mogelijkheden zijn.
1.1 Handleidingen

Lees alle handleidingen goed door, er zijn 4 verschillende
handleidingen, in al deze handleidingen staat informatie die
voor jou van pas kan komen. Niet alle informatie die jij nodig
hebt staat nog een keer beschreven in deze handleiding, lees
deze informatie dus in de andere handleidingen. Belangrijk is
dat je alle handleidingen zorgvuldig doorleest.
1.2 Jouw Gemeente

Maak jou provincie, dorp / stad mooi. Je zorgt ervoor dat de
spelers uit jou gemeente of provincie aan het werk gaan om de
provincie, gemeente of Heel Nederland op te bouwen. Zorg er
natuurlijk ook voor dat nieuwe spelers (GeoGast) geholpen
wordt met het inschrijven en een perceel vindt en dat perceel
kan claimen met hulp van een GeoBurgemeester, niet alleen
kun jij andere helpen, maar ook mag jij Burgemeesters en
GeoWethouders erop aanspreken anderen te helpen. Je helpt
niet alleen spelers uit jouw Gemeente of Provincie maar ook uit
andere Gemeentes en Provincies.
2 Officiele taken GeoWethouder
Als GeoWethouder heb je een aantal hoofdpunten waar je je
mee bezig houdt, die punten staan hieronder op een rijtje.
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2.1 Informatie bron

Als GeoWethouder voorzie je de nieuwe spelers van informatie
over de server. Je zorgt ervoor dat de nieuwe spelers snappen
hoe ze aan een perceel kunnen komen en wie ze hiervoor
moeten aanspreken. Je kan de spelers erop wijzen dat er een
Handleiding voor GeoGasten op www.geocraft.nl/minecraftstarters staat en dat bijna alle informatie ook bij /spawn te
vinden is.
2.2 Visitekaartje van GeoCraft

Op de server vertel je enthousiast over GeoCraft en bouw je
mooi, je laat aan nieuwe spelers zien waarom GeoCraft leuk en
geschikt is voor iedere Minecrafter.

3 Spelers Kicken, Bannen of Muten
Voor de regels en uitleg hierover dien je het Banbeleid
zorgvuldig door te lezen. Het banbeleid is te vinden op
www.geocraft.nl/minecraft-starters. Zodra je je niet aan het
banbeleid houdt verlies je per direct je rank.

3.1 Promotie maken
Zodra je je als GeoWethouder bewezen hebt kan je
promoveren naar GeoBurgemeester, je kan je bewijzen door
veel te helpen, aardig te zijn, geduld te hebben etc.
Een belangrijke tip: Ga niet zeuren om promotie, de kans dat je
dan promotie krijgt neemt sterk af.
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4 Griefers, wat nu?
Als GeoWethouder kan je griefers kicken van de server. Je kan
ze niet tijdelijk verbannen, dat kunnen alleen
GeoBurgemeesters of hoger doen. Als je iets ziet dat gegriefd
is, onrealistisch is gebouwd of dat geslachtsdelen zijn dan kan
je het volgende doen:
4.1 Bij weggehaalde of vernietigde objecten.

1. Typ het commando /lb toolblock in.
2. Je krijt nu een bedrock blok in je handen.
3. Plaats dit blok op de plek waar gegriefd is, je ziet nu in
de chat staan welke acties er op die plek verricht zijn.
4. De speler die hier genoemd wordt kun je melden bij een
GeoBurgemeester of hoger.
4.2 Bij vreemde objecten.

1. Typ het commando /lb tool in.
2. Je krijgt nu een houten houweel in je handen.
3. Klik met rechtermuisklik op het vreemde object.
4. De speler die hier genoemd wordt kun je melden bij een
GeoBurgemeester of hoger.
5 Regels / Algemene voorwaarden
Lees de Algemene Server Regels GeoCraft en Algemene
voorwaarden zorgvuldig door, deze documenten zijn belangrijk!
Bij een overtreding van de Regels of Algemene voorwaarden
wordt je je rank ontnomen waarop je bezwaar kan indienen bij
de GeoCraft helpdesk door een ticket aan te maken.
GeoCraft.nl/support
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6 Discord
GeoCraft heeft een officiël Discord kanaal waarover spelers
met elkaar kunnen communiceren, de discord link is op
http://www.geocraft.nl/discord te vinden of door het even aan
een stafflid te vragen.
7 Projectverdeling GeoCraft
Community (Ministers):
Justin (ItzMeJustinT):
Koen (TheRealLemon):
Kevin (NonDualBeing):
Michael (Toradin456):
events
Remi (GeoFort):
events
Willemijn (Fortvrouw):

media, support
Technisch projectleider, events
Communicatie, workshops, events
Support, workshops, sollicitaties,
Organisatie, PR,Communicatie,
Organisatie en PR

Geodan (Geodan):
- Stefan (Kamikazekabouter):

Technish projectleider

7.1 Termen

Hier staan een aantal veel gebruikte afkortingen en termen.
- cvdk = Commissaris van de Koning
- GeoFort = Science Centre gelegen in Herwijnen helemaal
over cartografie en navigatie. www.geofort.nl - GeoCraft
NL = Andere naam voor GeoCraft.
- Geodan = Geo software bedrijf.
- Kick = Je wordt van de server afgezet, maar kan gelijk
weer op de server. Dit is een waarschuwing.
- Tempban = Tijdelijke ban van de server, je kan de server
nu voor een bepaalde tijd niet opkomen.
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7.2 Ranks

Op GeoCraft bestaan een aantal rangen, ze staan hier van laag
naar hoog beschreven:
- GeoGast = Speler die voor het eerst op de server komt
- GeoBurger = Een GeoGast die zich in geschreven heeft,
deze speler mag nu een perceel bij een GeoBurgemeester
aanvragen.
- GeoWethouder = Speler die orde houdt op de server en
informatie geeft.
- GeoBurgemeester = Speler die percelen uitdeelt en
informatie geeft aan nieuwe spelers.
- GeoCommissarisVanDeKoning = Speler die orde houdt op de
server en ervoor zorgt dat de Geo(Loco)Burgemeesters
zich goed gedragen.
- Gedeputeerde = Een lid van het TechTeam, op de server
heeft deze speler dezelfde rechten als een Commissaris
van de Koning.
- Geodan = Werknemer bij Geodan.
- Minister = Hoogste rank, deze spelers zijn de organisatie
van GeoCraft.
- Koning = Hoogste rank, deze speler zit bij de organisatie
van GeoCraft
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8 Notities
Hier staan een aantal belangrijke punten beschreven.
8.1 Copyright

Het is niet toegestaan dit bestand te Kopiëren, bewerken of
onder een andere naam met soort gelijke inhoud te publiceren.
8.2 Algemene voorwaarden en Server regels

Op dit bestand gelden de Algemene voorwaarden van GeoFort.
De GeoBurgemeester moet zich te allen tijde aan de Algemene
Server Regels en Algemene voorwaarden van GeoFort houden.
8.3 Ban en Demote

GeoCraft heeft het recht iedereen zonder reden een demote of
ban te geven, hiertoe heeft een GeoWethouder geen
recht, hij is verplicht altijd een reden te geven bij ban, kick en
mute ook moet hij dit doorgeven aan een Commissaris van de
Koning of minister.
8.4 Algemene Server Regels

De Algemene Server Regels van GeoCraft gelden ten alle
tijden, ook als iemand van het beheer je verteld dat je deze
regels mag overtreden. De Algemene Server Regels staan op
www.geocraft.nl en accepteer je automatisch zodra je de server
binnenkomt.
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