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Mededelingen van commissies
 

Actie
Bierproeverij

Aanstaande dinsdag houden we met de Actie een heuze bierproeverij. Een ex-kroegbaas van een

speciaalbierenkroeg komt een presentatie geven over bier in het algemeen en daarna slaan we gezellig met z'n

allen aan het proeven. Afhankelijk van hoeveel mensen er komen, zal het in totaal ongeveer 15 euro kosten. De

locatie is 'Tapasco' (Haddingedwarsstraat 3) een gezellige, maar niet zo vindbare tent in de binnenstad, gelegen

tussen de Folkinestraat en de Haddingestraat. Om een idee te krijgen van hoeveel mensen er komen, stellen we

een mailtje van te voren erg op prijs! Tot dinsdag om 21.00 uur!
 

FotoCie
Fotowedstrijd: Stem op de beste foto!

Lieve Coverleden. De deadline voor het maken van de meest gave foto's voor de Cover FotoCie Fotowedstrijd is

alweer geweest. Dit betekent dat het hoog tijd is om te stemmen! De FotoCie is blij met de vele inzendingen;

inzenders bedankt! Bekijk snel alle foto's en breng jouw stem uit! Je vindt de foto's op http://fotocie.svcover.nl/.

Stemmen gaat per e-mail: stuur voor 1 maart 2010 jouw top 3 in beide categorieën (Einde van de Wereld en

Dynamiek) naar fotocie@svcover.nl. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Coverborrel op 3 maart.
 

MeisCie
Pyjamaparty

Op donderdag 25 februari gaan we eerst gezellig spelletjes spelen met de Actie, om vervolgens met de MeisCie

te beginnen aan een groots kussengevecht en slaapfeest! Het zal de eerste activiteit van de MeisCie zijn, dus we

verwachten een mooie opkomst. Zoek alvast je grootste kussen en je mooiste pyjama op en schrijf je in op de

animochecklijst bij de Coverkamer! Het is vanaf 21.00 uur, bij de van Heemskerckstraat 54.

Mededelingen van Bestuur XVIII
 

Help mee: Gratis Windows 7 voor alle Coverleden!
We zijn een tijdje bezig met het verkrijgen van MSDNAA, waarmee we o.a. onze leden gratis Windows 7 zouden

kunnen leveren. Deze week hebben we antwoord gekregen van Microsoft, waarbij ze ons uitnodigen om op

vrijdag 19 februari bij een event van Microsoft in Groningen langs te komen, waarbij we met minimaal 30 man op

moeten komen dagen om een deal rond te krijgen. Bij deze willen we dus zoveel mogelijk mensen oproepen om

aanstaande vrijdag mee te gaan naar dit event. Daarnaast is het ook nog eens bijster interessant! Van 14.15 tot

17.00 uur zullen we een lezing krijgen over XNA, de game-dev-omgeving van Microsoft en zullen de winnaars van

de Imagine-Cup van vorig jaar een presentatie geven. Het zal worden afgesloten met een gratis borrel. Ben je

van plan te komen? Laat het dan even weten d.m.v. de inschrijflijst bij de Coverkamer of een mailtje naar

bestuur@svcover.nl. Dan kunnen we een inschatting maken van hoeveel mensen er ongeveer meegaan.
 

Sponsoring binnen!
Deze week hebben we twee getekende contracten teruggekregen! Getronics Consulting is nu definitief binnen

(hoewel het symposium al een tijd geweest is, is het contract tekenen wat vertraagd). Ook is het contract met

TNO-ICT is verlengd en uitgebreid, wat betekent dat we de begroting die we op de ALV van december hebben

gepresenteerd gehaald hebben!
 

Discussiemiddag
De eerste discussiemiddag van 2010 zal gehouden worden onder leiding van Marco Wiering, wat belooft een

mooie en gezellige middag te worden! Voor drinken en koekjes wordt gezorgd en na afloop zullen we onder het

genot van een drankje nog gezellig even nakletsen. Deze keer zullen we praten over de volgende stelling:

"Kunnen en zullen robots in de toekomst intelligenter worden dan mensen?". Er zijn hierbij vele subvragen

bedacht die voor de geinteresseerden te lezen zijn in de Coveragenda op de website. Kom vooral langs

meepraten op woensdag 17 Februari, 14 uur, Bernoulliborg zaal 222!
 

Studieuren
Vanaf vandaag zal Cover elke maandag van 12 tot 14 uur studieuren organiseren in de Bernoulliborg! Hierbij

zullen we in een zaaltje werken aan opdrachten, stof doornemen of gewoon keihard studeren. Een mooie manier

om deze periode je vakken te kunnen bijhouden! Ook zul je misschien hulp kunnen krijgen van ouderejaars bij

moeilijke vakken of zelf hulp kunnen geven aan andere studiegenoten. Mocht je door college maar één uurtje

komen dan kan dat natuurlijk ook, kom gewoon langs en probeer het een keer! In welke zaal we zitten is te lezen

in de Coveragenda op de website!
 

Alfabetfeest
"Het Alfabetfeest staat weer voor de deur! Op maandag 22 februari kunnen jullie feesten met studenten van

verschillende alfa- en bètastudies. Het thema is “Superhelden en Sprookjesfiguren: van Ariël tot Zorro”. Kom dus

verkleed als je favoriete superheld of sprookjesfiguur, van 22.00 tot 4.00 uur in Huize Maas! Kaartjes kosten in

de voorverkoop €3,- (te koop bij het bestuur) en aan de deur €4,-. Als je ze van tevoren koopt is dat dus een

extra biertje in het piekuur (22.00-23.00)! Verder kun je maar tot 1.00 uur kaartjes kopen aan de deur, dus

mócht je later nog naar binnen willen, koop dan ook van tevoren je kaartje. Voor meer informatie en achteraf de

foto's kun je kijken op www.alfabetfeest.nl.
 

Bèta Bedrijvendagen
Afgelopen week hebben we samen met nog zeven andere studieverenigingen die gericht zijn op bètastudies in

Groningen de bèta bedrijvendagencommissie een GO gegeven, waarmee we het gafe event op 16 en 17 maart

hebben laten doorgaan! Dit is vooral ook voor KI-ers en Informatici een zeer interessant event. Zo kun je

bijvoorbeeld in contact kan komen met veel bedrijven voor een stage of voor werk, maar kan je ook workshops

volgen over solliciteren of leren presenteren. Als laatste kan je ook genieten van een lekker ontbijt, lunch en een

borrel. Duur? De BBD zijn voor jou helemal gratis! Je moet je alleen even inschrijven op de site: http://www.beta-

bedrijvendagen.nl.
 

Docent van het jaar verkiezing
Nu de universitaire docent van het jaar-uitreiking weer is geweest, is het tijd om voor zowel KI als Informatica

weer een nieuwe docent van het jaar te kiezen. Tot 18 februari kun je via Nestor stemmen op je favoriet. Je kunt

stemmen via "Organizations" -> "Opleidingscommissie KI/Informatica". Vervolgens zie je in het menu aan de

linkerkant "Verkiezing" staan. De feestelijke uitreiking zal plaatsvinden op maandag 22 februari om 16 uur in zaal

105 in de Bernoulliborg, inclusief gratis borrel achteraf! Kom dus vooral gezellig langs.

SNiC
De naam SNiC komt jullie wellicht bekend voor van de symposia Securiosity (2009) of Medialogy (2008), waar

we als Cover ook naartoe zijn gegaan. Zo niet, dan wordt het hoogste tijd er eens van gehoord te hebben. SNiC

staat voor Stichting Nationaal informatica Congres, waar vanuit elk jaar een ontzettend groot symposium

georganiseerd wordt. Inmiddels staat er alweer een nieuwe SNiC-commissie te popelen om te beginnen. De

commissie komt uit Leiden en zal voor het jaar 2010 weer een mooi nieuw SNiC-symposium neerzetten.

Afgelopen week hebben we deze commissie ingehamerd.

Activiteitenagenda
(15 februari t/m 3 maart)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

Februari
16 Bierproeverij

17 Discussiemiddag

19 Microsoft Event

22 Docent van het jaar-verkiezing

22 Alfabetfeest

25 Spellenavond en Pyjamaparty

 

Maart
3 Bezoek Symposium "Video Game AI for Entertainment Computing"

3 Borrel
 

- Ook zijn er elke maandag studieuren en is er elke donderdag een 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.


