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Mededelingen van commissies
ExCie
Het supergave Coveravontuur™!
Op donderdag 29 april is het dan zo ver! De 12-daagse ExCie-expeditie kan beginnen. We zullen jullie
meenemen naar het verre, maar superspannende, Moskou. De voorbereidingen zijn al in een ver stadium:
universiteiten en bedrijven hebben de rode lopers al voor ons uitgerold en de autoriteiten zijn al voor ons
gewaarschuwd! Er is alleen nog één belangrijk deel wat we nog missen: jullie, de deelnemers! De kosten zullen
370 euro bedragen en er kunnen 18 mensen mee (bij overinschrijving wordt er geloot). Je kunt je inschrijven van
13 december t/m 17 januari op http://excie.svcover.nl/. We zien jullie inschrijvingen graag tegemoet, dus schrijf je
snel in!

Mededelingen van Bestuur XVIII
Uitkomst ALV 7 december
Op de kleine ALV van december is de begroting van de SympoCie goedgekeurd, waardoor het symposium
daadwerkelijk door kon gaan afgelopen vrijdag. De ALV was misschien wel de kortste ALV ooit: hij duurde maar
17 minuten!

ALV 16 december
Aanstaande woensdag zal de grote ALV van december plaatsvinden. Op deze ALV zullen alle grote beslissingen
en plannen rondom de vereniging besproken worden. Hierbij willen we alle leden er op wijzen dat er, vergeleken
met de agenda die met de post is opgestuurd, meerdere punten aan de agenda toegevoegd zijn: o.a. "Wijzigen
Huishoudelijk reglement", "Wijzigen Richtlijnen commissies" en "RvA-verkiezing". Bekijk de agenda en alle stukken
hier (je moet ingelogd zijn om de stukken te kunnen zien).
We hopen dat we weer veel Coverleden zullen zien op deze vergadering: jouw mening telt! Ook als je niet
aanwezig kunt zijn, kun je je mening laten horen door een machtiging te tekenen.

Merchandise
De eerste deadline van de merchandise is verstreken, waarna de eerste batch besteld is. Heb je net naast de
boot gevist? Bestel dan alsnog de gaafste Covermerchandise op www.shitbestellen.nl voor de volgende
merchandiseronde!

Nette Coverkamer
Het bestuur en de SLACKcie hebben afgelopen week een grote schoonmaak gehouden in de Coverkamer. Alles
heeft weer een duidelijk plekje gekregen en zelfs achter de verwarming is schoongemaakt. Ben je benieuwd hoe
de Coverkamer er nu uitziet? Kom dan gezellig eens langs!

Activiteitenagenda
(14 december tot 30 december)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

December
16
17

ALV
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.

