Covernieuwsbrief
30 november 2009

Namens het bestuur
Beste Coverleden,
Ik wil jullie in dit stukje graag op de hoogte brengen van wat het Coverbestuur vorige week weer heeft gedaan.
Echter, vorige week is grotendeels opgeslokt door de studiereis naar Berlijn waar we gisteravond pas weer van
terug kwamen. Dit betekent natuurlijk niet dat het Coverbestuur helemaal heeft stilgezeten! Zo werden de
treinreizen (11 en 12 uur lang!) nuttig gebruikt om de SinterkLALAas voor te bereiden. Ook zijn er ideeën
ontstaan voor een nieuwe commissie, die we misschien binnenkort ook echt op zullen richten. Waar zo’n
studiereis wel allemaal niet goed voor is! Om eerlijk te zijn is er natuurlijk vooral genoten in Berlijn en zullen we
als bestuur deze week weer keihard aan de slag moeten gaan om alles weer een beetje bij te werken.
Met vriendelijke groet,
Anita Drenthen, Voorzitter

Mededelingen van Bestuur XVIII
ALV 7 december
Zoals eerder al aangekondigd zal er volgende week maandag een kleine ALV plaatsvinden. Het enige wat op
deze ALV besproken zal worden is de begroting van de SympoCie. Het is echter wel belangrijk dat deze
gekeurd wordt voordat het symposium plaatsvindt.

Nieuwsbrief tweewekelijks
Tot nu toe werd de nieuwsbrief elke week verstuurd om een geleidelijke overgang naar het nieuw systeem te
hebben. Vanaf nu zal de nieuwsbrief echter nog maar eens per twee weken verstuurd worden. De volgende
nieuwsbrief zul je dus op 14 december ontvangen.

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
De maandelijkse borrel is dit keer iets anders dan normaal. Het is de laatste dag waarop merchandise besteld
kan worden. Als je nog twijfelt of je een mooi Covervest aan wilt schaffen: kom langs want er zullen enkele
vesten aanwezig zijn die gepast kunnen worden! Verder wordt op deze borrel de FotoDVD van de FotoCie
uitgereikt. Heb je er een besteld? Kom dan langs om hem onder het genot van een drankje in ontvangst te
nemen. Verder zal er zoals gewoonlijk een piekuur zijn tussen 21.30 en 22.30 uur. Kom woensdag 2 december
dus allemaal naar Café Karakter!

Conditie
Workshop streetdance
De Conditie komt wederom in actie om het bewegingspeil van onze lieve leden op een gezellige en leuke manier
op te krikken. Ditmaal gaan we onder leiding van onze voorzitster Anita een workshop streetdance beleven.
Hiphoppen als Missy Elliot, breakdancen als de Black Eyed Peas, pop 'n lock, alles is mogelijk. Echter gaat deze
workshop vooral in het teken van Michael Jackson staan. Wil je ook de bekende moves en dansstijl van Michael
Jackson leren? Of lijkt het je überhaupt leuk een beetje te sporten en te leren dansen? Meld je dan aan bij de
Conditie door een mailtje te sturen naar conditie@svcover.nl! De workshop is op woensdag 9 december van
21.00 tot 23.00 uur en kost €3,-.

SympoCie
Symposium "IT 2030"
Op 11 december zal het Coversymposium plaatsvinden. Het zal dit jaar gaan over de ontwikkeling van de
IT-sector in de komende 20 jaar. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar de ontwikkeling van de
informatietechnologie en ook quantum computing komt aan bod. Tevens zal er gegeken worden naar de
verwachtte veranderingen die organisaties in de komende 20 jaar zullen ondergaan en hoe bedrijven daar op in
moeten springen. Het symposium is gratis, inclusief lunch! Meer informatie en het programma vind je binnenkort
hier.

Activiteitenagenda
(30 november tot 28 december)
Meer informatie: www.svcover.nl
De Coveragenda is ook beschikbaar in verschillende standaarden: XML, iCal, html
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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.

