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Mededelingen van commissies
 

Conditie
Batavierenrace en batatrainingen

In het weekend van 24 april 2010 zal Cover meedoen aan de 38e batavierenrace: 's werelds grootste

estafetteloop met achteraf het grootste studentenfeest van de Benelux. Als voorbereiding hierop zijn er vanaf nu

elke week batatrainingen, de eerste zal aanstaande vrijdag zijn. Lijkt het je leuk om mee te doen aan de race,

schrijf je dan in op de lijst bij de Coverkamer of mail naar conditie@svcover.nl. Heb je een vriend(in) die het ook

leuk lijkt om mee te doen, neem dan even contact op met de conditie. Meer info vind je op

http://conditie.svcover.nl/.

 

Foetsie
Jummie!

De Foetsie is afgelopen week weer naar de Makro geweest en heeft behoorlijk veel inkopen gedaan. Er is naast

de gebruikelijke snacks ook wat nieuw snoep meegenomen, zoals banaantjes of kikkertjes. Kom dus vooral eens

in de pauze langs de Coverkamer om eens wat bijzondere snacks te halen en een stukje gezelligheid van de

vereniging te proeven. Ook hebben we sinds afgelopen week een nieuw kruisjessysteem: A.W.E.S.O.M.E.

(Algemeen Wegstreep-ExpertSysteem Om Makkelijk te Eten). Je kunt nu digitaal kruisjes zetten en aangeven

wat je hebt gegeten. Als dat niet awesome is!

Mededelingen van Bestuur XVIII
 

KISO
Het KI StudentenOverleg (KISO) komt weer bijeen. Heb jij een probleem met een vak, met de indeling van een

periode of juist iets positiefs te melden over de gang van zaken, laat het hier dan weten zodat dit ook van

hogeraf verholpen respectievelijk gestimuleerd kan worden! De overleggen zijn open voor iedereen, dus als je

iets te vertellen of te vragen hebt, kom dan langs! De bijeenkomst is op dinsdag 2 maart om 15 uur in lokaal

222 van de Bernoulliborg.

ALV 10 maart
Op 10 maart zal er weer een ALV plaatsvinden. Hier zullen onder andere de hamerlijsten gepresenteerd worden,

de halfjaarverslagen van de commissies en het bestuur besproken worden en zal het financieel jaarverslag en de

afrekening gekeurd moeten worden. Ook zal er een herziene begroting voor 2010 gekeurd moeten worden.

Tevens is dit ook de plek waar je over alle andere beslissingen rondom Cover je mening kan laten horen. Kom

dus vooral langs! Het bestuur zorgt voor gratis koffie, thee en koek. Mocht je niet kunnen komen dan kun je altijd

iemand anders machtigen om voor je te stemmen. De stukken komen uiterlijk aanstaande woensdag online!

Studieuren
Helaas waren er de afgelopen 2 weken geen mensen bij de studieuren, daarom hebben we de studieuren voor

de rest van de periode geschrapt. We willen het de volgende periode of de eerste periode van het nieuwe jaar

nog een keer organiseren en dan willen we proberen het in het eerstejaarsrooster te verwerken.

Activiteitenagenda
(1 t/m 17 maart)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

Maart
2   KISO

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

3   Borrel + Bekendmaking winnaar fotowedstrijd

5   Batatraining

8   Filmavond

10  ALV

12 Procam OPQ-sessies

16 Bèta Bedrijvendagen

17 Bèta Bedrijvendagen

17 Grote activiteit van de Actie
 

- Er is ook elke donderdag een Dombo in de Coverkamer!-

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.


