Covernieuwsbrief
10 mei 2010

(Volgende nieuwsbrief: 24 mei)

Mededelingen van commissies
Actie
Spellenavond 13 mei
Alweer een spellenavond? Jazeker! Wegens de Moskoureis is het maandprogramma van de Actie omgegooid.
Hierdoor is de spellenavond wat naar voren geplaatst. Deze keer is de spellenavond bij onze oud-voorzitter,
niemand minder dan Sjors Lutjeboer!
Borrel op 20 mei!
Het is misschien niet de eerste woensdag van de maand, dat werd een beetje problematisch in verband met de
Moskoureis en 5 mei, maar we gaan deze maand zeker nog borrelen in onze stamkroeg! Op donderdagavond
20 mei zal er van 21.30 tot 22.30 uur zoals altijd bier voor één euro zijn, daarna voor 1,50 wat natuurlijk ook nog
erg goed te doen is. Graag zien we jullie daar!
Pooltournooi
Op 25 mei zal het jaarlijks pooltoernooi plaatsvinden! Er wordt dit keer niet in teams gespeeld, het zal ieder
mens voor zich zijn. Opgeven kan door ons te mailen (actie@svcover.nl) of door je in te schrijven via de lijst die
binnenkort bij de Coverkamer zal hangen.

FotoCie
Fotodag zondag 26 mei, geef je nu op!
Jij gaat toch zeker ook mee met de Fotodag van de FotoCie?! Het is op zondag 16 mei! Meld je aan voor vrijdag
14 mei 12 uur door te mailen naar fotocie@svcover.nl! Let op: ook als je geen camera hebt kan je mee!! (De
FotoCie heeft camera's genoeg in tha house.) We gaan deze keer eerst naar een spoorwegmuseum om wat
mooie urbanshots te maken en vervolgens gaan we naar een zeer mooi natuurgebied (mantingerveld) in drenthe
om daar een grote wandeling te maken. Denk daarbij aan ongeveer 15 euro onkosten p.p.
Om dit jaar iets meer de nadruk te leggen op beter leren fotograferen gaan we naast het zelf lekker rondlopen
ook in groepjes fotograferen waarbij we steeds feedback geven op foto's. Welke elementen wil je laten zien?
Welke emotie gebruik je? etc. Kom ook mee, kijk je ogen uit, geniet van de gezelligheid en leer intussen wat van
fotografie!

GalaCie
Kaartjes nu te koop!
De kaartjes voor het gala van 18 mei zijn vanaf nu te koop in de Coverkamer! Aarzel niet en spreek iemand van
het bestuur aan om je een kaartje voor het geweldige feest te overhandigen! De kaartjes kosten 22 euro.

Mededelingen van Bestuur XVIII
Informatieavond voor een nieuw Coverbestuur!
We hebben voor woensdag 26 mei een informatieavond gepland voor alle leden die volgend jaar misschien
Coverbestuur willen gaan doen. De sollicitaties zullen binnenkort open gaan, dus mocht je twijfelen of nog vragen
hebben of mocht je gewoon nieuwsgierig zijn, dan moet je vooral gezellig langskomen! Onder het genot van een
drankje zullen we dan gezellig praten over Cover en wat bestuur zijn allemaal inhoudt. De locatie en tijd volgen
nog, maar houd de avond alvast vrij!

Contract met Sogeti en Finan binnen
We hebben afgelopen week twee getekende contracten mogen ontvangen, namelijk met de bedrijven Sogeti
en Finan Financial Analysis! Hiermee zijn we over de begrote sponsorinkomsten heen gekomen! Bij de volgende
ALV zal besproken worden waar we het extra geld aan willen gaan uitgeven.

Organiseer een mooi congres
We willen samen met de Instituutsvoorlichter Informatica & Cogntie een congres neerzetten waarbij we vooral de
onderzoeksgroepen van het OIC willen laten vertellen over de onderzoeken die ze afgelopen jaar hebben
gedaan. Zo krijgen de studenten meer inzicht in wat de universiteit eigenlijk allemaal doet in ons vakgebied. We
zoeken twee mensen die dit congres in samenwerking met de voorlichter willen opzetten. Naast dat het erg leuk
is om te doen, leer je ook de staf wat beter kennen en staat het erg goed op je CV. Lijkt het je wel wat? Stuur
dan een mail naar bestuur@svcover.nl of loop een keer langs de Coverkamer en spreek een bestuurslid aan.
Binnenkort wordt er dan gestart met de voorbereidingen, het congres zal ergens aan het einde van dit
kalenderjaar plaatsvinden.

IW I Programmeerwedstrijd
Ben jij de beste programmeur van Groningen? Doe dan mee met de jaarlijkse IWI Programmeerwedstrijd. In een
team van twee tot vier personen moet je zo veel mogelijk programmeerproblemen oplossen binnen vijf uur. De
winnaars krijgen geld, studiepunten en eeuwige roem! Deelname staat open voor alle studenten, staf en alumni.
Er is een speciale categorie voor eerstejaars. Schrijf je in op http://www.wing.rug.nl/~PW , dit kan nog tot 14
mei! De wedstrijd zelf zal plaatsvinden op zaterdag 22 mei in het Bernoulliborg.

Activiteitenagenda
(10 t/m 26 mei)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Mei
10 Stijldanscursus 1
11 Stijldanscursus 2
13 Spellenavond
16 Fotodag FotoCie
18 Gala - Venetiaans Bal
20 Borrel
22 IWI Programmeerwedstrijd
25 Pooltournooi
26 Informatieavond nieuw Coverbestuur
26 Benefietactie studentenverenigingen (Bazes)
- Er is elke donderdag een DOMBO in de Coverkamer! Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor dezenieuwsbrief 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.

