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Mededelingen van commissies 

Actie
Pooltoernooi

Morgen 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 bij de

Coverkamer hangt. Kosten: €4,-

Actie en Conditie
WK-TOTO

Twee jaar geleden was de EK-TOTO een groot succes. Dit jaar is het WK, een nog veel groter toernooi. Om

hierop in te spelen hebben de Actie en de Conditie haar handen ineengeslagen en ervoor gezorgd dat de TOTO

dit jaar gratis is voor alle Coverleden! Zo hopen we ook van deze TOTO een groter toernooi te maken dan twee

jaar geleden! Schrijf je snel in op actie.svcover.nl/toto en laat zien dat jij de WK-expert van Cover bent!

FacFeest-commissie
FacFeest 2010: Think Pink!

Ook dit jaar zal er weer een spetterend FaculteitsFeest zijn! Pak je tutu en roze pruik maar uit de kast, want het

thema van dit jaar is: Think Pink! Het feest vindt plaats op maandag 7 juni, vanaf 22.00 uur. Hou de Cover-

agenda in de gaten voor de locatie van het feest! Kaartverkoop begint binnenkort in de Coverkamer, koop je

kaartjes bij het bestuur. Kosten: €1,-

LanCie
Hub HolLAN Hub!

De Lancie gaat weer een prachtige LAN neerzetten in het pand van Dionysos. Dit keer luidt de titel Hub HolLAN

Hub en er zal dus tijdens de LAN ook de mogelijkheid zijn om de eerste wedstrijden van het WK te kijken. Heb je

dus zin om lekker te gamen, of gewoon met een grote groep mensen voetbal te kijken, schrijf je dan nu in op

onze website www.HubHolLANHub.nl! De LAN zal plaatsvinden van 11 t/m 13 juni en zal 15 euro kosten.

SLACKcie
SLACKcie KWIS

Komende donderdag is het weer zover; de tweede SLACKcie Kennis, Wetenschap en Intelligentie Spel

(SLACKcie KWIS)! Komt dus allen uw algemene en minder algemene kennis testen! Dit grootse evenement zal

plaatsvinden in de SLACK, tijdens de Dombo. Je hoeft je niet van te voren in te schrijven en meedoen is natuurlijk

gratis!

StudCie
Lezing Computer Graphics

Hou jij ook van mooie plaatjes? Dat komt goed uit! Op woensdag 26 mei organiseert Cover een lezing over

Computer Graphics met als spreker Tobias Isenberg. De abstract kun je vinden op de Coversite! De lezing vindt

plaats van 14.15 tot ongeveer 15.15 uur in zaal 293 van de Bernoulliborg. Het wordt hartstikke interessant,

zowel voor mensen die het vak Computer Graphics gevolgd hebben als voor leken, dus wees erbij!

De StudCie zorgt voor drinken en koekjes.

Mededelingen van Bestuur XVIII

De sollicitaties voor het Coverbestuur XIX zijn geopend!
Het academisch jaar zit er al bijna op dus we zijn weer druk op zoek naar een nieuw bestuur. Wil jij de vereniging

een jaar lang leiden, een hoop ervaring opdoen, een hoop plezier beleven en een mooi punt voor op je CV

hebben? Solliciteer dan voor een positie in het 19e bestuur! We zijn op zoek naar mensen voor de volgende

functies:

Voorzitter: het gezicht van de vereniging.

Secretaris: beheert de bestuurspost- en agenda.

Penningmeester: verantwoordelijk voor de verenigingsfinanciën.

Commissaris Intern: houdt zich bezig met de mensen binnen s.v. Cover.

Commissaris Extern: onderhoudt contact met bedrijven.

Solliciteren kan door te mailen naar soco@svcover.nl. Vermeld in je mail waarom je graag bestuur wilt gaan

doen, welke functies je voorkeur hebben en waarom. Solliciteren kan tot 5 juni! Mocht je nog vragen hebben over

wat het allemaal inhoudt, kom dan langs bij de 'Informatieavond Coverbestuur' op 26 mei. Deze informele avond

vindt plaats op Aquamarijnstraat 719 vanaf 21 uur.

Symposium CognAC: AI Everywhere
Onze zustervereniging CognAC uit Nijmegen organiseert op 28 mei een symposium voor KI'ers met de titel: AI

Everywhere. Na afloop van de praatjes zal er een discussie gehouden worden met de (meeste) sprekers van de

dag en vervolgens zal er rond 18.00 uur een barbecue starten. Kijk voor meer informatie en de

inschrijfmogelijkheden op de website van het symposium: http://cognac.ai.ru.nl/symposium.

Discussiemiddag
Op 1 juni zal er weer een discussie losbarsten! Aangezien de vorige discussiemiddag helaas niet doorging

proberen we het bij deze nog een keer opnieuw. De discussiemiddag 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 geïnteresseerden te lezen zijn in de Coveragenda op de website.

Kom vooral langs meepraten op dinsdag 1 juni om 16 uur! De locatie volgt en zal ter zijner tijd te vinden zijn op

de website. Na afloop van de discussie zal direct de Ledenbarbecue starten.

Ledenbarbecue
Na afloop van de discussiemiddag zullen we gezellig gaan barbecueën! Alle leden van Cover zijn welkom, je

hoeft je alleen maar even aan te melden bij het bestuur door een mailtje te sturen naar bestuur@svcover.nl! De

locatie volgt nog en zal ter zijner tijd op de website te vinden zijn. De prijs voor het eten zal 9 euro per persoon

bedragen, voor het bier en fris werken we met een kruisjeslijst (50 cent per kruisje). Graag zien we je daar!

(Dinsdag 1 juni, start rond 18.00 uur).

STAF-Dombo
Na het grote succes van de eerste STAF-Dombo zal op 3 juni de tweede STAF-Dombo alweer plaatsvinden!

Lijkt het je ook leuk om informeel een drankje te doen met de stafleden van het hele OIC? Kom dan langs bij

de donderdagmiddagborrel op 3 juni vanaf 16.00 uur!

Interfacultaire bierestafette
De jaarlijkse bierestafette komt er weer aan! Adt jij sneller dan Alfa's? Bewijs het dan op deze avond! Ook kun je

natuurlijk gewoon langskomen en de verschillende teams aanmoedigen. Meer informatie zal volgen op de

Coverwebsite, maar houd de datum, 3 juni, alvast vrij!

Activiteitenagenda
(24 mei t/m 9 juni)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

 

Mei
25 Pooltournooi

26 StudCie-lezing Computer Graphics

26 Informatieavond nieuw Coverbestuur

26 Benefietactie studentenverenigingen (Bazes)

27 SLACKcie KWIS

28 Symposium CognAC

Juni
 1 Discussiemiddag

 1 Ledenbarbecue

 2 Borrel

 3 STAF-Dombo

 3 Interfacultaire bierestafette

 4 Deadline sollicitaties Coverbestuur XIX

 7 Facfeest

- Er is elke donderdag een DOMBO (donderdagmiddagborrel) 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.


