Covernieuwsbrief
23 november 2009

Namens het bestuur
Beste Coverleden,
Bij deze sturen we alweer de derde nieuwsbrief. Misschien slechts een pril begin, maar voor ons gevoel doen we
dit al een hele tijd. Zo zullen jullie er inmiddels ook al wel aan gewend zijn. Net zoals de Coverkamer vaak open
is voor een gezellig praatje, de broodjes elke ochtend heerlijk vers liggen te wachten om gegeten te worden en
het smash-spel al klaar staat als je binnenkomt... Allemaal gemakken die je binnen no time voor lief neemt.
En nu is de tijd aangebroken dat daar een verandering in komt. Wat is namelijk het geval; Cover verlaat
Groningen! Naja... we gaan natuurlijk niet permanent weg: vijf dagen maar. Voor deze week staat namelijk de
studiereis gepland naar Berlijn, iets waar 30 Coverleden mee naar toe gaan waaronder ook het voltallige
Coverbestuur. Mocht je deze week dus behoren tot de thuisblijvers, dan wensen we je veel sterkte met het cold
turkey afkicken.
Met vriendelijke groet,
Anita Drenthen, Voorzitter

Mededelingen van Bestuur XVIII
Twee ALV's in december
7 december - kleine ALV
Zoals jullie al in de ALV-uitnodiging voor 7 december hebben kunnen lezen, zullen er in december twee ALV's
zijn. Op de eerste ALV zal alleen de begroting van de SympoCie gekeurd worden. De SympoCie heeft nog geen
begroting en kan daarom geen geld uitgeven voordat er een ALV is geweest. Aangezien het symposium op 11
december plaats zal vinden is het belangrijk dat we het quorum halen, anders kan het symposium niet doorgaan.
De ALV-stukken liggen uiterlijk 30 november ter inzage in de Coverkamer en staan dan ook op de website.
16 december - grote ALV
Op 16 december zal zoals jullie gewend zijn de gewone december-ALV plaatsvinden. Voor deze ALV zullen de
begrotingen en jaarplanningen van de commissies en het bestuur op de agenda staan. Meer informatie over
deze ALV zal later volgen.

Merchandise
Vanaf vandaag kan er weer nieuwe Covermerchandise gekocht worden! Naast de oude bekende Covervesten
en -badjassen zijn er nu ook Coversjaals en -joggingbroeken te koop! Wil je ook graag rondlopen in de nieuwste
Covermode? Bekijk dan gauw www.shitbestellen.nl en bestel voor 2 december!

Nieuwsbrief nalezen
Aangezien er toch best wel veel informatie in een nieuwsbrief staat, is het misschien fijn de nieuwsbrieven later
op je gemak na te kunnen lezen. Daarom zullen we de nieuwsbrieven ook op de website beschikbaar stellen.

Ledenpasjes
De ledenpasjes voor alle Coverleden van dit jaar zijn gemaakt. Ze zijn samen met de schriftelijke uitnodiging voor
de ALV van 7 december verstuurd.

Berlijn
Wegens de studiereis naar Berlijn zullen we deze week misschien wat slechter bereikbaar zijn. Alvast sorry voor
het ongemak.

Mededelingen van commissies
Conditie
Inschrijving Batavierenrace geopend
De Batavierenrace is 's werelds grootste estafetteloop met achteraf het grootste studentenfeest van de Benelux.
De race loopt van Nijmegen naar Enschede. Jaarlijks doen er meer dan 8000 studenten uit heel Nederland mee
aan dit evenement. De 38e race zal plaatsvinden op 24 april 2010 en Cover doet daar natuurlijk ook aan mee! Je
kunt je inschrijven op de inschrijflijst naast de Coverkamer.

StudCie
Commissiesamenstelling
Afgelopen week is de rolverdeling in de commissie wat veranderd. Rick heeft de commissie verlaten en Joël
heeft zijn taken als penningmeester overgenomen. Verder is Diederick als nieuw lid in de StudCie gekomen.

Activiteitenagenda
(23 november tot 21 december)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

November
25
25
30

SNiC-symposium: Securiosity
Berlijn
SinterkLALAas

December
02
07
07
09
11
16
17

Borrel
ALV (kleine)
Filmavond
Workshop streetdance
Cover-symposium: IT 2030
ALV (grote)
Eindfeest

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.

