
Covernieuwsbrief
16 november 2009

Namens het bestuur

Beste Coverleden,

Eén van onze speerpunten dit jaar is professionaliteit. Goed voorbereid zijn op (landelijke) overleggen,

geordende ALV's en natuurlijk een verzorgd uiterlijk. We hebben er daarom voor gekozen om niet alleen een

overhemd te nemen, maar ook een stropdas. Met deze nette kleding voel je je meteen veel meer op je gemak

op bijvoorbeeld constitutieborrels. De eerste keer dat we onze bestuurskleding aan hadden op zo'n borrel kregen

we meteen complimenten, iets wat natuurlijk een goed gevoel geeft.

Toch vielen we nog wel een beetje uit de toon tussen al die andere besturen. Wat zij, naast een overhemd en

stropdas, ook nog hadden was een mooi pak. Ja, daar kun je af en toe best wel een beetje jaloers op zijn en

dan is er maar één remedie: zelf ook een pak aanschaffen!

Na het besluit genomen te hebben om een pak te kopen, zijn we zaterdag met z'n vijven de stad in geweest op

zoek naar een mooi kostuum. Zoiets valt natuurlijk niet mee als je een pak voor man en vrouw, groot en klein

probeert te bemachtigen. En dan moet het ook nog een beetje betaalbaar blijven. Een onbegonnen werk wat

vast dagen in beslag zal gaan nemen..

Opeens geschiedt er dan een wonder: vlak voordat de winkels gaan sluiten heeft iedereen een mooi en passend

pak gevonden! Iedereen is apetrots als hij zichzelf in de spiegel bekijkt. Het plaatje is nu helemaal compleet en

dat moet uiteraard gevierd worden. The Australian blijkt hier een mooie gelegenheid voor te zijn. IJs, warme

chocolademelk en wafels; hadden we die pakken toch maar in een maatje groter gehaald..

Met vriendelijke groet,

Eveline Broers, Secretaris

Mededelingen van Bestuur XVIII

Mandaat
We hebben vorige week het goede nieuws mogen ontvangen dat Cover in ieder geval nog drie jaar het mandaat

op de boekverkoop van KI- en Informatica heeft. Dit betekent dat wij de enige studievereniging zijn die boeken

voor deze studies mag verkopen.

Bestuurspakken
Een van de punten die in ons beleidsplan terugkomt, is het net presenteren van Cover naar externe partijen. Eén

stap daarbij was bestuurspakken, iets wat we sinds kort hebben mogen verwezenlijken. Nieuwsgierig hoe dat er

uitziet? Bij deze ben je van harte uitgenodigd om ons tijdens de volgende ALV te bewonderen.

Openheid
Ook een van de punten in ons beleidsplan is de openheid van ons bestuur. We proberen jullie zoveel mogelijk op

de hoogte te houden door middel van deze nieuwsbrief en ook voor de liefhebbers door middel van de extra

e-maillijst. Graag willen we jullie er ook op attenderen dat er een Covertwitter is, waarop het bestuur nog

nauwlettender gevolgd kan worden. Wil je dus precies weten waar we mee bezig zijn op elk moment van de

dag? Bekijk dan http://twitter.com/SVCover.

Actief worden?
Het bestuur is hard op zoek naar actieve leden die zich in willen zetten voor de vereniging. We zoeken nog leden

voor de Foetsie, de BoekCie, de SympoCie en de WebCie. Lijkt het je leuk om de voorraadkast bij te vullen (en

zelf de snoepjes te bepalen!), de boekenverkoop te houden, een mooi groot congres in 2010 te organiseren of

te knutselen aan de nieuwe website? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door een mail te sturen naar

intern@svcover.nl of spreek een van de bestuursleden aan in de Coverkamer.

Mededelingen van commissies

BoekCie
Extra boekenverkoop

Voor iedereen die vergeten is zijn boeken te bestellen en vergeten is zijn boeken op te halen op de vorige 3

verkoopmomenten zal maandag (vandaag dus) van 13:30-14:30 uur in de Coverkamer een allerlaatste

verkoopmoment zijn. De boeken die eerst gereserveerd waren voor anderen zijn nu dus beschikbaar voor

iedereen. Het kan dus voorkomen dat we voor een titel eerst zeiden dat er geen exemplaren meer over waren,

waar er nu nog enkele beschikbaar zijn.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

FotoCie
FotoDVD

Wil je nog een prachtige FotoDVD met de foto's van het jaar 2008-2009 bestellen? Hierop staan alle foto's in full

size. Er zijn nog enkele gratis beschikbaar! Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van 9-11-2009. Bestellen

kan tot maandagavond 0:00 uur, door een mailtje te sturen naar fotocie@svcover.nl!

Activiteitenagenda
(16 november tot 14 december)
Meer informatie: www.svcover.nl

November

16    Boekenverkoop

16    Onderwijsdebat FWN

18    FMF-Symposium: A Bit of Information (www.abitofinformation.nl)

19    Een dag student KI

20    Lan-party

25    Berlijnreis

25    25e SNiC-symposium: Securiosity

30    LALA

December

02    Borrel

11    Symposium IT 2030

"Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan

gestuurd worden naar kopij@svcover.nl. 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 voor deze frequentere mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden."


