Covernieuwsbrief
9 november 2009

Namens het Bestuur
Beste Coverleden,
Deze maand gaan er een aantal dingen veranderen met betrekking tot het contact met leden via de e-mail, in
deze e-mail willen we graag vertellen over het hoe en waarom.
Wegens de groeiende bekendheid van de all@svcover.nl-mailinglist worden er steeds meer e-mails verstuurd
over deze lijst. Hoewel het goed is om leden op de hoogte te houden van de activiteiten die georganiseerd
worden, hebben we van meerdere kanten gehoord dat het wel heel veel wordt. Dit zou bij kunnen dragen aan
een probleem wat de mailinglist al een tijdje plaagt, namelijk het eindigen in de spambox van een hoop e-mails.
Om dit probleem op te lossen hebben wij het volgende besloten:
Eens per twee weken zal er een nieuwsbrief als deze gestuurd worden naar alle leden. Hier zal het volgende in
geplaatst worden:
Mededelingen van het bestuur, zoals belangrijke besluiten die genomen zijn
Mededelingen van commissies
De activiteitenagenda
Verder zullen er eventueel extra kopjes geplaatst worden voor bijvoorbeeld externe activiteiten als symposia en
open dagen, als hier behoefte aan blijkt te zijn. Mededelingen van commissies kunnen gestuurd worden naar
kopij@svcover.nl
Er is sinds vandaag een e-maillijst, mailing@svcover.nl waar promotie van alle commissies naartoe gestuurd
wordt. Om je aan te melden voor deze lijst moet je een e-mail sturen naar bestuur@svcover.nl met als
onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen kunnen naar dit adres gestuurd worden.
We erkennen dat de eerste paar weken niet heel veel mensen op de extra-lijst staan, daarom zullen we de
komende 4 weken de nieuwsbrief iedere week versturen, zodat mensen en activiteiten niet de dupe worden van
dit nieuwe systeem.
We hopen op deze manier een oplossing te hebben gevonden om, zonder de communicatie te hinderen de
hoeveelheid e-mails te verminderen.
Met vriendelijke groet,
Dirk Zittersteyn, Commissaris Extern

Mededelingen van Bestuur XVIII
Check je spambox
De laatste tijd komt het voor dat e-mails die over de cover-all gestuurd worden in de spambox terechtkomen, dit
komt waarschijnlijk door de problemen bij de lancering van de cover-all. Controleer dus regelmatig je spambox
om geen Covernieuws te missen. Als je nog mails van de cover-all in je spambox hebt staan zouden wij het zeer
op prijs stellen als je die als "not spam" zou willen markeren, hopelijk zijn we dan binnenkort weer van de
spamlijst af.

Huishoudelijk reglement en statuten opschonen
Het is ons opgevallen dat in het HR en de statuten een aantal inconsistenties en onduidelijkheden staan. Omdat
het HR en de statuten belangrijk zijn voor het besturen van de vereniging hebben we besloten een lijst op te
zetten met alle inconsistenties die er in staan. De lijst met problemen in het HR kan iedere ALV verbeterd
worden, voor de statuten ligt dit wat moeilijker omdat dit een dure aangelegenheid is. We kijken nog naar opties
om dit op te lossen.
Tot nu toe staan op deze lijst de onduidelijkheid omtrent bestuursbesluiten in het HR en inconsistenties mbt de
tijd tussen ALV's in de statuten.

Promotie
De taak van het maken van posters heeft tot nu toe bij commissies gelegen, wat het heel moeilijk maakte om
een consistente stijl te handhaven. Ook was er niet per commissie bekend hoeveel ze uitgaven aan posters of
wie er verantwoordelijk was voor het posterarchief, het drukken of het ophangen. Om deze problemen op te
lossen heeft Cover er een nieuwe commissie bij, de Promotie. Op dit moment telt de Promotie drie leden, Joël
Kuiper, Eric Jansen en Dirk Zittersteyn.
De promotie heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor het maken, controleren, drukken, distribueren en
archiveren van de posters van Cover. Mocht je als commissie een poster nodig hebben dan kun je dit aan de
Promotie vragen via promotie@svcover.nl, dan zullen zij hun uiterste best doen binnen 1 week de activiteit
kenbaarheid te geven via de prikborden in de BB. Mocht je zelf een geniaal idee hebben voor een poster en de
kundigheid voor het maken hiervan dan houden we je zeker niet tegen, de Promotie zal ook de door commissies
zelf ontworpen posters (na controle) drukken.

Strikte handhaving contributie
We hebben besloten de regels die voor het innen van contributie zoals in het HR vastgelegd (art. 4.1) strenger
toe te passen. Dit houdt in dat na het inleveren van een lidmaatschapsaanvraag en het goedkeuren hiervan het
lidmaatschap automatisch verlengd wordt zolang het lid nog aan de RUG studeert en er geen aanvraag is
gedaan tot het lid-af worden. Hiertoe is besloten omdat is gebleken dat het terugboeken van geld een vrij prijzige
aangelegenheid is.

BSA-Platform
Naar aanleiding van het voorstel tot invoeren van het bindend studieadvies (BSA) is het platform BSA Groningen
(www.bsagroningen.nl) opgericht. Het platform "maakt zich zorgen over de snelheid van het invoeren van het
BSA en over het feit dat er onvoldoende inspraak van studenten is geweest op deze maatregel". We hebben als
vereniging besloten dit platform niet te ondersteunen, gezien wij er niet zeker van zijn dat onze leden de mening
van het platform BSA delen. Wij zullen onze leden echter wel motiveren na te denken over de gevolgen van het
BSA. We zullen binnenkort voor het platform stembriefjes uitdelen.

Aanwezigheid in de SLACK
Om de bereikbaarheid van het bestuur te vergroten hebben we besloten eens per week voltallig aanwezig te zijn
in de Coverkamer. Op deze wijze zijn beslissingen snel te maken en is er een duidelijk aanspreekmoment als je
het bestuur nodig hebt. Wegens de grote drukte van de komende twee weken hebben we besloten dit vanaf 1
december in te voeren, gedurende december zullen wij iedere dinsdag van 2 tot 4 voltallig aanwezig zijn in de
coverkamer. Na december zullen we het evalueren en als het een succes blijkt voortzetten.

Rolverdeling Cover en FMF
De afgelopen jaren is er tussen Cover en de Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) onenigheid
geweest over de rechten en plichten van beide verenigingen ten opzichte van de studenten van de opleiding
Informatica. Om voor beide verenigingen en hun leden duidelijkheid te scheppen hebben wij met het bestuur van
de FMF en het Opleidingsbestuur rond de tafel gezeten en een contract opgesteld waarin staat vastgelegd dat
beide verenigingen de mening van het opleidingsbestuur van het OIC erkennen, namelijk dat Cover de officiële
studievereniging voor informatica aan de RUG is. Hieruit volgt dat de FMF zich voortaan niet meer profileert als
de studievereniging voor informatica aan de RUG. Hiermee hopen wij duidelijker te zijn voor studenten en
bedrijven en hebben we een duidelijke richtlijn. Ook zijn er de eerste stappen genomen tot een goede
samenwerking tussen Cover en de FMF.

Mededelingen van commissies
Actie
Pooltoernooi en Filmavond
19 november is de volgende Een dag student KI, waar studiekiezers op de universiteit een dagje meelopen. De
Actie organiseert voor Een dag student altijd het avondprogramma en omdat op een bank hangen en film kijken
niet echt interactief is hebben we besloten de Actieactiviteiten van de komende twee weken om te wisselen. Er
zal dus op donderdag de 12e een filmavond zijn en op donderdag de 19e gaan we poolen met de Een-dagstudenten. Het traditionele pooltoernooi is voorlopig even uitgesteld, maar zal er zeker komen.

FotoCie
Bestellen FotoDVD
Groot nieuws, ga er maar even voor zitten, want...de FotoDVD komt er weer aan!!
Hier staan alle foto's van het jaar 2008-2009 in groot formaat op, dus begin aan je verzameling, vul hem aan of
maak je verzameling helemaal compleet! Je kunt ze vanaf nu bestellen bij de FotoCie, door een mailtje te sturen
naar fotocie@svcover.nl. De eerste 30 bestellingen krijgen een gratis DVD, waarbij we hopen iedereen te
kunnen voorzien. Maar mochten er teveel besteld worden dan zal er een kleine vergoeding (2,50 euro) gevraagd
worden. Je krijgt vrij snel een bevestiging terug waarin staat of je tot de gratis groep hoort of niet. Je kunt de
DVD bestellen tot en met maandag 16 november!!
Fotowedstrijd 2009-2010
De Fotowedstrijd 2009-2010 gaat van start! Maak jij de mooiste foto van dit studiejaar?
Pak nu die camera en ga aan de haal met al je kunstjes op fotogebied. De wedstrijd is dit jaar in de thema's
Einde van de wereld en Dynamiek. De deadline (en tevens definitieve deadline) is al relatief snel: zondag 10
januari. Mocht je meer informatie willen betreffende de wedstrijd, kijk dan even op de site.
We hopen dat de inzendingen binnen zullen stromen!

Activiteitenagenda
(9 november tot 7 december)

November
10
11
12
12
13
16
18
19
20
25
25
30

Pokertoernooi
Boekenverkoop 2/3
Lezing + Borrel van Be Informed
Flimavond
Boekenverkoop 3/3
Onderwijsdebat FWN
FMF-Symposium: A Bit of Information (www.abitofinformation.nl)
Een dag student KI
Lan-Party
Berlijnreis
25e SNiC-symposium: Securiosity
LALA

December
02

Borrel

Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Om je aan te melden voor een
frequentere mailinglist (mailing@svcover.nl), stuur een e-mail naar bestuur@svcover.nl met in het onderwerp
"Mailing". Ook afmeldingen kunnen naar dit adres gestuurd worden.

