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Mededelingen van commissies
AlmanakCie
Foto's in de almanak
Zoals jullie wellicht weten is de AlmanakCie alweer druk bezig met het maken van een nieuwe almanak. Voor de
foto's op de koppenpagina's zullen we gebruik maken van de foto's die op de Coverwebsite staan. Vind jij dat de
foto die op jouw profiel staat niet mooi genoeg is, of heb je überhaupt nog geen foto? Stuur dan een foto van
jezelf naar de WebCie (webcie@svcover.nl). Deze foto moet van het formaat 500x750 pixels zijn. Vervolgens
zullen wij deze foto in de almanak gebruiken!

FotoCie
Deadline fotowedstrijd deze zondag!
De deadline voor de fotowedstrijd van de FotoCie komt al snel dichterbij (a.s. zondag)! Dus bij deze nog een
korte reminder van de twee thema's. Einde van de wereld: Denk hierbij aan vuurwerk dat niet helemaal goed
gaat, of misschien wel de komst van een nieuwe ijstijd. Dynamiek: Pak dit thema zo breed als je wilt, originaliteit
doet het goed!
Stuur je foto's deze week nog in! Klik hier voor meer info.

MeisCie
Veiling
Als MeisCie zijn we erg blij dat op de ALV is besloten ons te laten bestaan! Enthousiast zijn we direct aan de
slag gegaan: zo zal er aanstaande woensdag een kleine MeisCie-veiling gehouden worden op de
nieuwjaarsborrel van de Actie. Hier zal onder andere heerlijke taart geveild worden, maar natuurlijk zijn er nog
veel meer leuke, exclusieve MeisCie-artikelen te krijgen! Kom dus gezellig een borreltje drinken om iedereen
gelukkig nieuwjaar te wensen en te bieden op de leuke MeisCie-artikelen!

W ebCie
Server down
Van 25 december tot vandaag is de Coverserver door een gecrashte harde schijf down geweest. De website is
tijdelijk op een andere server gehost, maar accounts, websites van commissies en e-mails waren niet
bereikbaar. Er zijn back-ups gemaakt van alle bestanden en het grootste deel van de e-mails zijn vastgehouden.
De e-mails die opgevangen zijn, zijn vandaag doorgestuurd. Voor enkele e-mails die rond 25 december
verzonden zijn kan het zijn dat de verzender een bounce heeft gekregen, controleer dus of je e-mails zijn
aangekomen. De WebCie is momenteel druk bezig alles weer werkend te krijgen en hopelijk zal na vandaag de
overlast voorbij zijn.

Mededelingen van Bestuur XVIII
Uitkomst ALV 16 december
Er is heel veel besproken op de ALV. Bij deze zullen we iedereen op de hoogte brengen van de hoofdpunten.
Mocht je meer willen weten, je kunt het ons altijd vragen of de notulen van deze ALV lezen.
Zo is er deze ALV een herverkiezing voor de RvA geweest, is de MeisCie opgericht, gaan we met de bus op
introkamp, wil de ALV geen Coverwebcam, is het beleidsplan van het bestuur goedgekeurd, is de jaarplanning
met inachtneming van wijzigingen goedgekeurd, zijn de voorgestelde wijzigingen voor het HR goedgekeurd met
uitzondering van de wijziging in artikel 4.4, zijn de wijzigingen in de richtlijnen commissies doorgevoerd en is de
begroting voor 2010 met een aantal kleine wijzigingen goedgekeurd. Een hele mond vol, zo vond iedereen ook
op de ALV. De ALV heeft dan ook tot in de kleine uurtjes geduurd. Uitgeput maar toch vooral tevreden kijken wij
terug naar deze ALV.

Bètadag
Bèta's zijn suf, denken scholieren vaak. Wil jij hier een einde aan maken? Help dan mee aan de Bètadag! Op 22
januari 2010 zullen scholieren uit 3-VWO kennismaken met bètastudies d.m.v. verschillende proefjes. Hiervoor
zijn wij op zoek naar studenten die de groepjes willen begeleiden of willen helpen bij proefjes (vooral natuur- en
scheikundig). Als je helpt bij een proefje zul je vooraf nog een korte instructie krijgen.
De Bètadag vindt plaats op vrijdag 22 januari van 9 tot 16 uur (inclusief gratis lunch), gevolgd door een borrel
voor de begeleiders. Om je aan te melden en voor meer info mail je naar betadag@fmf.nl of kijk op de website.

Het glazen huis: 256 euro!
We hebben 256 euro weten te verzamelen voor het aanvragen van een plaat bij het glazen huis: Narcotic van
Liquido. Het was lang wachten in de kou, maar uiteindelijk heeft Giel de cheque aangenomen. We bedanken alle
mensen die geld hebben gegeven!

Activiteitenagenda
(4 januari tot 1 februari)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Januari
6 Nieuwjaarsborrel met MeisCie-veiling
10 Sluiting fotowedstrijd
11 Filmavond
21 Zwemmen
26 Spellenavond
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.

