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(Volgende nieuwsbrief: 1 november)

Mededelingen van commissies
Actie
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
Spellenavond
Op donderdag 28 oktober om 20:30 wordt er weer een spellenavond georganiseerd door de Actie. Kom gezellig
spelletjes spelen met mede-coveraars. Locatie volgt nog in de agenda op de site.
Donderdag 28 oktober, 20:30, Café de Walrus
Borrel
Woensdag 3 november is er om 21:30 weer de maandelijkse borrel in café Karakter. Kom gezellig een biertje
drinken met de Actie en andere leden.
Woensdag 3 november, 21:30, Café Karakter

BoekCie
Vanaf vandaag kunnen er weer boeken worden besteld voor de volgende periode. Bestellen kan tot vrijdag 29
oktober 23:59. Als er boeken niet op de site staan die je toch zou willen hebben, dan kun je contact opnemen
met de BoekCie door een mailtje te sturen naar boekcie@svcover.nl.

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 de
LANcie 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

SympoCie
Aanstaande woensdag is het Research Symposium!
Op woensdag 20 oktober zal het jaarlijkse symposium van Cover weer plaatsvinden! Dit maal gaat het over het
onderzoek wat gebeurt binnen ons vakgebied. Alle onderzoeksgroepen van het OIC houden samen met PhDen/of masterstudenten een kort praatje over hun huidige onderzoek aan de RUG. Tevens zal er een spreker zijn
vanuit het bedrijf TNO-ICT, die zal spreken over ICT in de energiesector. Er zijn rondleidingen in het
visualisatiecentrum en bij Blue Gene en er zal ook een gratis lunch en borrel zijn!
Heb jij ook altijd al willen weten wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt bovenin de Bernoulliborg? Weet je nog niet
precies welke richting je op wilt met je studie? Wees er dan bij, schrijf je in en zet het in je agenda!
Voor meer informatie kun je terecht op onze site. Hier kun je je ook meteen inschrijven! Dit is handig voor de
organisatie en verplicht als je de rondleidingen wilt volgen. Maar voor de rest van de dag zijn inschrijvingen niet
verplicht. Je kan dan gewoon langskomen wanneer je wilt.
Woensdag 20 oktober, vanaf 9.30uur, Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie, Nettelbosje 1

Mededelingen van Bestuur XIX
Bestuurswissel
Sinds de ALV van 13 oktober heeft Cover een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Gabe van der Weijde - Voorzitter
Tineke Slotegraaf - Secretaris
Joris de Keijser - Penningmeester
Diederick Kaaij - Commissaris Intern
Wolter Peterson - Commissaris Extern
Benieuwd naar wie dit zijn of wat ze dit jaar voor jou kunnen betekenen? Kom eens gezellig langs in de
Coverkamer en roep dat je iemand van het bestuur zoekt.

Prijsvraag
Het nieuwe bestuur heeft als thema Stabiliteit. Omdat we het 19e bestuur zijn zoeken we een leuke tekst
horende bij het acroniem "XIX" of "ksiks". Deze tekst moet aansluiten bij het thema. Inzendingen kunnen worden
gestuurd naar bestuur@svcover.nl. De leukste inzending zullen wij belonen met een taart.

Constitutieborrel
Het nieuwe bestuur heeft op maandag 25 oktober haar constitutieborrel in café Het Pleidooi en zal zijn tussen
17:00 en 19:00. Hier zullen de besturen van broertjes en zusjes en oud besturen ons komen feliciteren met onze
constitutie. Na afloop gaan we eten met hen die dat leuk vinden. Zowel op de borrel als bij het eten na afloop zijn
leden ook van harte welkom. In principe feliciteren de besturen tijdens de borrel. Leden kunnen als er tijd over is
ook het bestuur feliciteren en dit anders tijdens het eten of na afloop daarvan doen.

Sponsoring
Zoals op de ALV al aangekondigd is, gaat TNO-ICT ons symposium sponsoren. Hiernaast sponsoren ze
aankomend jaar ook de vereniging voor een leuk bedrag.

Activiteitenagenda
(18 oktober t/m 3 november)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Oktober
di 19 Karaokeborrel
wo 20 Research Symposium
ma 25 Constitutieborrel
do 28 Spellenavond

November
wo 3 Borrel

- 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 deze nieuwsbrief 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.

