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Mededelingen van commissies
Actie
Lasergamen tegen STUFF
Filosofen knallen! Vorig jaar hebben we gewonnen, wat betekent dat we dit jaar niets anders kunnen dan weer
winnen! Het zal plaatsvinden op 23 maart. Geef je op door een mailtje te sturen naar de Actie (actie@svcover.nl)
of via de lijst die bij de Coverkamer hangt.
Klaverjastoernooi tijdens de Spellenavond
Op donderdag 1 april is er weer een spellenavond, zoals vanouds in De Walrus. Tijdens deze spellenavond zal er
ook een supermooi klaverjastoernooi plaatsvinden. Opgeven kan in teams of alleen, in het laatste geval wordt je
door ons in een team ingedeeld. De spelregels zijn hetzelfde als die van vorig jaar: Amsterdams en willekeurige
troef. Naast klaverjassen kunnen er ook altijd nog gewone spellen gespeeld worden. Vergeet die dan niet mee te
nemen!

BoekCie
Het boek Algorithmen en Datastructuren in C
Doordat Selexyz een verkeerde, te hoge prijs voor het boek 'Fundamentals of Datastructures in C' heeft
doorgegeven, heeft iedereen die dit boek bij ons gekocht heeft 32,46 te veel betaald. Dit bedrag krijgt iedereen
een dezer dagen overgemaakt op zijn bankrekening.

FotoCie
Fotoquiz
Bij de volgende borrel zullen we samen met de Actie een Fotoquiz organiseren! Denk aan kinderfoto's waarbij je
moet raden welk Coverlid het is of klassefoto's waarbij de Coverleden opgezocht moeten worden. Natuurlijk
hebben we hier wel foto's voor nodig! Daarom willen we jullie oproepen om allerlei foto's, van kinder- en
klassefoto's tot en met foto's van je broertje of zusje, in te sturen zodat we ze kunnen gebruiken in de quiz!
Insturen kan door te mailen naar fotocie@svcover.nl!
Fotodag 16 mei
Verder is er alweer een datum geprikt voor de Fotodag: 16 mei! Dit is een dag waarbij we op een leuke locatie
samen gaan fotograferen en de kneepjes van het vak uitgelegd worden door de FotoCie. Het ligt natuurlijk nog
erg ver in het vooruitzicht, dus meer informatie zal later volgen. Maar houd de datum alvast vrij in je agenda!

Mededelingen van Bestuur XVIII
Uitkomst ALV 10 maart
Afgelopen woensdag heeft er weer een ALV plaatsgevonden! Hij verliep voorspoedig en duurde dan ook slechts
drie uur. In deze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte brengen van de belangrijkste gebeurtenissen en
besluiten tijdens deze ALV. Zo hebben we tijdens deze ALV de halfjaarverslagen van het bestuur en de
commissies doorgesproken, hebben we de herziene begroting (met amendementen) goedgekeurd en heeft er
een wijziging in de samenstelling van de KasCie plaatsgevonden. De financiële afrekening is niet behandeld: de
KasCie heeft wegens overmacht de afrekening niet voor de ALV goed kunnen keuren. De afrekening zal dus bij
een volgende ALV weer op de agenda komen te staan, eveneens als een tweede wijziging in de samenstelling
van de KasCie. Wel is er ter informatie een overzicht van de financiën over 2009 behandeld. Als laatste is er één
verzoek tot lidmaatschap aanvaard en één afgekeurd.
Mocht je meer willen weten over de genoemde punten dan kun je altijd contact opnemen met het bestuur.

Open BV
Aanstaande donderdag zal de open bestuursvergadering plaatsvinden. Hierbij kunnen geïnteresseerden voor een
bestuursjaar inzicht krijgen in wat je als bestuur allemaal doet en hoe een bestuursvergadering eruit ziet. Mocht
je interesse hebben om volgend jaar een bestuursfunctie te vervullen en wil je graag wat beter weten wat het
besturen inhoudt, laat het dan weten door te mailen naar bestuur@svcover.nl! Dan kan je ook worden
uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Kamerindeling
Aanstaande vrijdag zal de Coverkamer van een andere indeling voorzien worden: de werkplek en gamehoek
worden omgewisseld. Zo willen we de gezelligheidshoek van de Coverkamer en de ruimte voor de kamer bij
elkaar brengen, waardoor je op de werkplek minder last hebt van doorloop en de gezelligheidsplekken samen
één geheel worden. Het zou kunnen dat er vrijdag even geen gebruik gemaakt kan worden van de Coverkamer,
al zullen we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

KISO
Sinds het opzetten van het KI-studentenoverleg heeft het Coverbestuur een tijdelijke voorzitter geleverd (Eric
Jansen). Inmiddels is er een vaste voorzitter gevonden: Roel Stamhuis. Om je aan te melden voor de mailinglijst
kun je een mail sturen naar R.E.Stamhuis@student.rug.nl of naar kiso@svcover.nl.

Nieuwe Bètadagcommissie
De bètadag 2010 was een groot succes: zowel de scholieren uit 3 VWO, waarvoor de dag bedoeld was, als de
begeleiders hebben ervan genoten! Om volgend jaar weer zoiets moois neer te kunnen zetten, wordt er bij de
verschillende bètastudieverenigingen druk gezocht naar nieuwe commissieleden. Lijkt het je leuk om een dag
neer te zetten waar je met allerlei proefjes scholieren enthousiast probeert te maken voor bètastudies? Of heb je
nog vragen over de inhoud van de commissie? Neem dan nu contact op met het bestuur via bestuur@svcover.nl.
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29 Johan Bernoulli Lezing
: "Escher en het Droste-effect"
- Er is elke donderdag een DOMBO in de Coverkamer en de komende weken zijn er elke dinsdag en vrijdag
looptrainingen zijn voor de Batavierenrace! 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.

