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Mededelingen van commissies
Actie
Borrel en Commissiemarkt
Het nieuwe collegejaar is alweer begonnen, de eerstejaars raken bekend met het dagelijks leven als student.
Kortom, tijd voor een commissiemarkt! Kom kijken wat Cover je te bieden heeft en welke commissies jou
interessant lijken. Na de commissiemarkt is het natuurlijk tijd voor de maandelijkse borrel, met een piekuur van
21:30 tot 22:30 uur.
Woensdag 6 oktober, 20.30 uur, Café Karakter
Filmavond
Natuurlijk kent oktober ook een filmavond. Na de leuke, maar niet erg hoogstaande film van afgelopen maand,
heeft de Actie gekozen de om wat meer kwaliteit te vertonen. Daartoe zal Kick Ass gedraaid worden
(http://www.imdb.com/title/tt1250777/). Pizza's kunnen tot 16:00 besteld worden bij de Actie. De pizzalijst is te
vinden op http://www.cocardi.nl.
Maandag 11 oktober, 18.00 uur, BB
Karaokeborrel
Anderhalf jaar geleden vond de eerste door de Actie georganiseerde karaokeborrel plaats. De verhalen die hier
zijn ontstaan doen nog steeds de ronde binnen Cover. Daarom heeft de Actie besloten er nog één te
organiseren! Kom ook!
Dinsdag 19 Oktober, 21:30, Café Karakter

Conditie
Ultimate Frisbee
De Conditie komt dit jaar met een nieuwe activiteit: Ultimate Frisbee! Het wordt gespeeld op een rechthoekig
speelveld waar het doel is de frisbee in het vak van de tegenstander te krijgen. Het is een snel en flitsend spel.
Natuurlijk is het meedoen belangrijker dan winnen. De Conditie zal zorgen voor koekjes, drinken en een goede
frisbee! Meedoen is gratis en we stellen het op prijs als je laat weten of je komt (conditie@svcover.nl) in verband
met het halen van fris en koekjes, maar het is niet noodzakelijk.
Woensdag 6 oktober, 15.00 uur, Noorderplantsoen (bij het speeltoestel)
Batavierenrace
Ook dit collegejaar wil Cover weer meedoen aan de Batavierenrace! De Batavierenrace is een estafetteloop van
Nijmegen naar Enschede. Deze afstand is natuurlijk een beetje groot om in je eentje te lopen, dus proberen we
een team bij elkaar te krijgen van 25 mensen. De ploeg zal opgedeeld worden in 3 deelploegen waarvan
iedereen om de beurt een afstand zal lopen. Iemand zal meefietsen en de rest zal in een busje snel naar het
volgende startpunt racen. We zullen op 6 mei naar danwel Enschede danwel Nijmegen gaan. Het lopen zelf en
het grootste studentenfeest van Europa zal plaatsvinden op 7 mei. We zullen blijven slapen in tenten op de
campus in Enschede.Een uitstekende conditie is geen vereiste. Dus als je zin hebt om een prestatie te leveren
en zin hebt in gezelligheid, geef je dan op via de lijst op het prikbord bij de Coverkamer of stuur een mailtje
naar conditie@svcover.nl.
Vrijdag 7 t/m 9 mei, Enschede

LanCie
Netwerkfeestje! (waar is de grap LAN?)
De LANcie is weer bezig een geweldige LAN te organiseren. Dit evenement zal in het weekend van 19 tot en
met 21 november plaatsvinden in het pand van Dionysos. De LAN kost dit keer €18,-. Zoals van
deLANcie gewend bent is er voldoende eten en snacks aanwezig. Natuurlijk kun je als je binnen Groningen geen
zin hebt om met je pc te sjouwen weer gebruik maken van onze vervoersservice voor maar
€5,-.Opgeven: http://www.netwerkfeestje.com/jijook?
Vrijdag 19 t/m zondag 21 november, Bovenbar Dionysos

StudCie
Lezing:Intelligent agents: een moderne vorm van AI
De eerste lezing van de StudCie in het nieuwe Academische jaar is gepland! Mis hem niet! Centraal staat het
concept 'intelligent agent', deze wordt vanaf de filosofische kant benaderd. Ook wordt de implementatie van
deze agenten behandeld, in de programmeertalen 3APL/2APL. Wanneer de tijd het toelaat komen emoties en
'theory of mind' ook nog om de hoek kijken. Zoals altijd zijn er koekjes en drinken. Tot dan!
Dinsdag 12 oktober, 15.00 uur, BB 280

SympoCie
Research Symposium -> Schrijf je nu in!
In dit symposium zullen alle onderzoeksgroepen van het Opleidingsinstituut voor Informatica en Cognitie aan bod
komen d.m.v. demo's, rondleidingen, posters en presentaties. In de presentaties zal eerst kort verteld worden
wat er allemaal gedaan wordt binnen een groep. Vervolgens zal een phd- of masterstudent vertellen over zijn
eigen onderzoek binnen deze groep. Schrijf je dan nu in op http://researchsymposium.svcover.nl! Tevens vind je
hier het volledige programma en aanvullende informatie. Hopelijk tot ziens op ons Research Symposium!
Woensdag 20 oktober, vanaf 9.30uur, Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie, Nettelbosje 1

Mededelingen van Bestuur XVIII
ALV
Binnenkort zal de Overdrachts-ALV plaatsvinden! Dat betekent dat het huidige bestuur zijn eindverslag zal
bespreken en dat er een nieuw bestuur gekozen wordt! Verder zullen er ook halfjaarverslagen en een herziene
begroting besproken worden en zal er een RVA-verkiezing plaatsvinden. Het is belangrijk om je stem te laten
horen op een ALV, mocht je helaas zelf niet kunnen dan kan je ook een ander persoon machtigen om voor jou te
stemmen.
Woensdag 13 oktober, 19.00uur, GSB-pand

FacFeestcommissie
Elk jaar vindt er een FacFeest plaats, wat betekent dat alle verenigingen van het FWN samen een erg groot
feest organiseren. Het vorige feest staat nog in ieders geheugen gegrift, maar in de tussentijd wordt er weer
gezocht naar een nieuwe commissie. Vanuit Cover leveren we ook een commissielid, dus mocht het je leuk lijken
om deze super gave activiteit te organiseren, praat dan met onze intern of stuur een mailtje (intern@svcover.nl)!

Sponsoring
Jullie hebben het misschien wel langs zien komen, we hebben d.m.v. een direct mailing van Boston Consulting
weer wat mooie sponsoring binnengehaald.

BAPC
Elk jaar vindt de Benelux Algorithm Programming Contest plaats, en dit jaar zal het gebeuren in Leiden! Cover
mag hiervoor ook twee teams van maximaal drie personen aandragen, stuur een mailtje naar het bestuur
(bestuur@svcover.nl) mocht je dit leuk lijken! Zie voor meer informatie: http://www.bapc.nl/.
Zaterdag 23 oktober, Leiden

P-uitreikingen
Binnenkort vinden de Propedeuse-uitreikingen weer plaats, voor zowel Informatica als Kunstmatige Intelligentie.
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en het is natuurlijk leuk om je medestudenten te feliciteren!
Woensdag 13 (Kunstmatige Intelligentie) en donderdag 14 (Informatica) oktober, meer info volgt op de
Coveragenda.

Activiteitenagenda
(4 t/m 20 oktober)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Oktober
wo 6 Ultimate Frisbee
wo 6 Borrel
ma 11 Filmavond
di 12 Lezing: Intelligent agents: een moderne vorm van AI
wo 13 O-ALV
wo 13 P-uitreiking Kunstmatige Intelligentie
do 14 P-uitreiking Informatica
di 19 Karaokeborrel
wo 20 ResearchSymposium
- Er is elke donderdag een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00uur en elke dinsdag
wordt er hardgelopen (verzamelen om 17.00 uur bij 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.

