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7 juni 2010   (Volgende nieuwsbrief: 21 juni)

  

Mededelingen van commissies 

Actie

Filmavond

Na vorige maand de filmavond te hebben overgeslagen, zal hij er in juni zeker zijn. Om erachter te komen welke

film we deze maand draaien, zul je 10 juni langs moeten komen! Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:

Het is een niet al te recente actiefilm, met in één van de hoofdrollen een vrij pessimistische, maar zeer

intelligente man.

Pizza's moeten voor 16:00 besteld worden door een mailtje naar de actie te sturen (actie@svcover.nl) of door je

bestelling op de pizzalijst die bij de Coverkamer zal hangen te schrijven. De keuzemogelijkheden hiervoor vind je

op

http://www.cocardi.nl.

 

WK-TOTO: Sluiting!

Op actie.svcover.nl/toto kan je de WK-TOTO van Cover invullen! Deze TOTO is het resultaat van een

gezamelijke inspanning van de Conditie en de Actie. Deelname is gratis! Vul hem wel optijd in: de inschrijving sluit

vrijdag 11 juni om 16.00 uur!
 

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 in de Ocean 41!

Kaartverkoop in de Coverkamer, koop je kaartjes bij het bestuur, kosten: €1,-. Dit kan nog de hele maandag!

Ook bij de deur kan je nog een kaartje bemachtigen, aan de deur kost een kaartje €2,-.
 

MeisCie
High Tea

De MeisCie komt er weer aan met een nieuwe activiteit: high tea in het Noorderplantsoen! Wij zorgen voor thee,

koffie, brownies, sandwiches en natuurlijk gezelligheid. Kom ook langs en neem wat lekkers mee zodat we er

een echte high tea van kunnen maken met allemaal verschillende soorten koekjes, cake etc. We zitten op 22 juni

vanaf 16 uur bij het klimtoestel in het Noorderplantsoen!

Mededelingen van Bestuur XVIII
 

Grote LALA
Ieder jaar bedankt het bestuur haar actieve leden twee maal, tijdens de kleine en de grote Leuke Actieve Leden

Activiteit. Ook dit jaar bedanken wij de actieve leden en volgens traditie doen wij dit wederom met een barbecue

bij de Hoornse Plas op maandag 14 juni! Om een idee te krijgen van wie er allemaal komt, willen we jullie

vragen even een mailtje te sturen als je van plan bent langs te komen!
 

ALV
De laatste ALV van dit collegejaar komt er weer aan! Tijdens deze ALV wordt een herziene begroting

gepresenteerd en zullen we het jaarverslag van 2009 presenteren. De ALV vindt plaats op woensdag 16 juni

wederom in het GSb-pand en we beginnen om 19.00 uur. Het bestuur zorgt uiteraard voor koffie, thee en

koekjes!

Activiteitenagenda
(7 t/m 23 juni)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

 

Juni
 7 FacFeest

 8 Colloquium CS: Prof. Giacomo Cabri

10 Filmavond

11 WK-TOTO: Sluiting inschrijvingen

11-13 Hub HolLAN hub

14 Grote LALA

16 ALV

21 Spellenavond

22 MeisCie: High Tea

- 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.


