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Mededelingen van commissies 

Actie

Spellenavond

Vanavond is de laatste spellenavond van dit collegejaar! Heb je zin in een leuk bordspel, leg je graag een kaartje

of gooi je graag met dobbelstenen? Kom dan vanavond langs in café Kult (Steentilstraat 36/1), vanaf 20.30 uur!

Voel je vrij om je eigen spellen mee te nemen!

Zeilkamp

De tentamens zijn voorbij, het academische jaar zit erop, kortom: Tijd voor het zeilkamp! Van vrijdag 9 t/m

zondag 11 juni trekken we weer naar het Friesche Balk! Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, dus geef je

snel op! Opgeven kan via http://actie.svcover.nl/zeilkamp.html. Deelname kost 60 euro.
 

Actie & Conditie
WK-TOTO: Nederland - Kameroen

Als je een TOTO organiseert, behoor je tenminste één wedstrijd met z'n allen te bekijken. En nu de grote

activiteit van de Actie vanwege drukte uitvalt, willen we toch nog graag één gezellige avond verzorgen en dat in

de vorm van met z'n allen genieten van de laatste poulewedstrijd van het Nederlands elftal!

Dus neem je pletterpetten, vuvuzela's en brulshirts mee en kom met je Covergenoten genieten van Nederland -

Kameroen bij niemand minder dan onze oud-voorzitter Sjors Lutjeboer! (Celebesstraat 8b). Voor wie het niet

weet: de wedstrijd is op donderdag 24 juni, vanaf 20.30 uur!

WK-TOTO: Deadline Knock-out-fase

Voor alle deelnemers van de TOTO: Zorg dat je het knock-out-gedeelte van de TOTO ook op tijd invult! Dit moet

voor 26 juni, 16.00 uur!
 

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. Ook zullen wij zorgen voor een voetbal en frisbee. Kom

ook langs en neem wat lekkers mee zodat we er een echte high tea van kunnen maken. We zitten op dinsdag 22

juni vanaf 16 uur bij het klimtoestel in het Noorderplantsoen!

StudCie
Lezing: Argumentatie: Logica of Spel?

Op donderdag 24 juni, vanaf 16.00 uur geeft Henry Prakken een leuke lezing voor Cover. Een politicus die haar

voorstellen verdedigt in een debat moet ingaan op tegenargumenten. Een debat kan gezien worden als een spel,

met spelregels, en winnaars en verliezers. In deze lezing bespreekt Henry Prakken o.a. hoe de dialoogkant van

argumentatie gemodelleerd kan worden met behulp van onder meer speltheorie.

Game AI-middag

Op woensdag 30 juni zullen twee PhD-studenten lezingen geven over het onderzoek dat zij doen op het gebied

van Game AI. Joost Westra zal o.a. praten over het koppelen van game engines en agent systemen en het

gebruik van evolutionaire neurale netwerken voor NPCs in Quake III. Sander Bakkes presenteert een

case-based adaptive game AI. De lezingen zullen gevolgd worden door een borrel.

Mededelingen van Bestuur XVIII
 

ALV
De laatste ALV van dit collegejaar is weer geweest. Het financieel jaarverslag van 2009 is goedgekeurd en we

hebben een gewijzigde begroting! Nu kunnen we leuke dingen voor Cover gaan kopen, zoals een vlag en een

beamer!

Bèta Bedrijvendagen-commissie gezocht
De Bèta Bedrijvendagen van volgend jaar hebben een organisatie nodig! Heb jij zin om een groot, tweedaags

evenement op te zetten en zo in contact te komen met talloze bètabedrijven? Wil jij je organisatorische kant

verder ontplooien en alvast een kijkje nemen in het bedrijfsleven? Stap dan in de nieuwe BBD-commissie! Heb je

vragen of wil je graag solliciteren? Stuur dan een mailtje naar bestuur@svcover.nl!

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

 

Juni
21 Spellenavond

22 MeisCie: High Tea

24 Lezing: Argumentatie: Logica of Spel?

24 Voetbal kijken: Nederland - Kameroen

30 Game AI-middag

Juli
  7 Borrel

 

- 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.


