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Mededelingen van commissies
 

Actie
Zwemmen

Het is weer tijd voor tentamens. Hard werken en ploeteren over de toetsen. Een prima moment voor een

ontspannend middagje zwemmen met de Actie! Om 15.00 uur verzamelen we bij de ingang van Kardinge om

vervolgens lekker de zorgen van ons weg te spoelen met een frisse duik in het golvende water! Mensen die later

willen komen, moeten op eigen gelegenheid naar binnen komen, maar zijn natuurlijk ook van harte welkom! Dus

wil jij ook even niet aan je tentamens denken? Spring dan samen met de Actie in het diepe!

Zodra we genoeg hebben van het water, gaan we ook met z'n allen een hapje eten. Dit is natuurlijk niet verplicht,

maar wel heel gezellig! Wil je niet mee zwemmen, maar wel mee eten, neem dan van tevoren even contact op

met de Actie!
 

ExCie
Verlegt je grenzen!

Donderdag 29 april gaat Cover naar Moskou! De deadline voor het inschrijven komt nu wel heel dicht bij. De

lijnen gaan dicht op dinsdag 19 januari 2010 om 23.59 uur. Om je in te schrijven, klik je hier. Maar wat gaan we

eigenlijk doen in Moskou? We gaan onder andere naar de grootste zoekmachine van Rusland, de Moscow State

University en nog twee andere grote universiteiten, de Russische cultuur meemaken en nog veel meer gave

activiteiten. Nog niet overtuigd? Bekijk dan nu het supergave promofilmpje. De kosten van de reis zullen 370 euro

bedragen. Kijk voor meer informatie op de website http://excie.svcover.nl. Meld je snel aan en maak het mee

met de ExCie!
 

FotoCie
Fotowedstrijd: nog even de tijd!

Er zijn inmiddels 18 inzendingen binnengekomen, maar wij denken dat er nog wel veel meer in zit! Vandaar is de

deadline één keer verschoven: tot na de tentamenperiode (12 februari). Hierna zal het stemmen van start gaan

en tijdens de maart-borrel zal de winnaar bekend gemaakt worden.

Ben je nieuwsgierig wat iedereen tot nu toe heeft ingeleverd? Of wil je meer informatie over de wedstrijd en

meedoen? Kijk dan snel op http://fotocie.svcover.nl/
 

PRcie
Nieuwe opzet

Na lang beraad zijn we overgegaan tot een nieuw systeem voor de PRcie: er zal nu vanuit iedere

belanghebbende commissie een vertegenwoordiger in de PRcie komen. Tot nu toe zijn deze commissies de

AlmanakCie, Brainstorm, ExCie, IntroCie en StudCie. Bij een nieuwe opzet hoort natuurlijk een nieuwe naam,

daarom hebben we het streepje uit PR-cie gedropt, waardoor we nu door het leven gaan met de meer

gestroomlijndere naam "PRcie".

SLACKcie
DOMBO

Elke donderdag zal er een Dombo (donderdagmiddagborrel) plaatsvinden. Het ideale moment om even gezellig

bij elkaar te komen de stress van de week tot nu van je af te schudden en te zorgen dat je stressloos vrijdags

aan je college kan beginnen.De Dombo begint om 16.00 er gaat door tot we er met z'n allen genoeg van

hebben. Natuurlijk mag je ook gewoon eventjes langskomen.

Mededelingen van Bestuur XVIII
  

Overzichtelijkheid
We zijn de laatste tijd druk bezig geweest dingen overzichtelijker en gemakkelijker te maken voor ons en de

leden. Zo kan je de standaarddocumenten vanaf nu ook vinden op sd.svcover.nl, een kortere link om in te typen.

Ook staat in de Google Agenda wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt, eveneens als bij de titel van de

nieuwsbrief zelf. Verder zijn we druk bezig de overdrachtsdocumenten, de wiki en het account op te schonen en

overzichtelijk in te delen. Zo maken we alles voor onszelf vindbaar en heeft het volgende bestuur er ook profijt

van.

Activiteitenagenda
(18 januari t/m 5 feburari)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

Januari
 

21 Zwemmen

21 Lezing Studium Generale: Multitasken

21 DOMBO

26 Spellenavond

28 DOMBO

Februari

3 Schaatsen

3 Borrel

4 DOMBO

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.


