Covernieuwsbrief
30 november 2010

(Volgende nieuwsbrief: 13 december)

Mededelingen van commissies

Actie
Eén Dag Student KI
Op donderdag 2 december zal een grote groep scholieren naar Groningen komen om hier te ervaren hoe leuk
het is om KI te studeren aan onze faculteit. Om deze mensen ook bekend te maken met onze vereniging,
organiseert de Actie op donderdagavond een etentje, gevolgd door poolen, dan een borrel en afsluitend zal er
nog uit worden gegaan met hen die hier zin in hebben. Hieronder een korte wat, waar, wanneer:
Donderdag 2 december:
- Eten - 18:00 @ Pizzeria Italia
- Poolen - 20:00 @ Streetlife
- Borrel - 22:00 @ Chaplin's Pub

Borrel
Op donderdag 2 december zal de Actie weer de maandelijkse borrel organiseren. Deze is deze maand
gecombineerd met de Eén Dag Student KI. Deze zal deze maand dus niet in Café Karakter zijn, omdat zij op de
gewenste avond niet beschikbaar zijn. Daarom zal de borrel gehouden worden in Chaplin's Pub (Gedempte
Zuiderdiep 73). De borrel zal dus ook wat later beginnen omdat voorafgaand hieraan de scholieren met
Coveraars gaan poolen.
Donderdag 2 december, Borrel, 22:00 @ Chaplin's Pub

Filmavond
Op 7 december is het weer tijd voor een filmavond. Na het psychologische drama van vorige keer, is het deze
keer tijd voor wat luchtigers. Daarom gaan we kijken naar de klassieker The Truman Show
(http://www.imdb.com/title/tt0120382/), met Jim Carrey in de hoofdrol.
Zoals altijd wordt er ook weer lekker eten besteld, en na de goede reacties van vorige keer hebben we besloten
nogmaals dit bij King Size Burgers (http://www.kingsizeburger.nl) te doen. Als je ook zo'n lekkere burger (of iets
anders) wilt moet je een mailtje sturen naar actie@svcover.nl of je inschrijven op de burgerlijst die die dag
natuurlijk bij de Coverkamer hangt.
Dinsdag 7 december, Filmavond, 18:00 @ BB280

Eindfeest
Het einde van het jaar nadert snel. Tijd voor het eindfeest dus!
Zoals altijd heeft het eindfeest weer een tof thema. Dit jaar is dat piraten! En bij piraten hoort natuurlijk Bootie!
Voor wie niet weet wat Bootie is: Dit zijn vet toffe mashups zoals "I've got more than a feeling" en "Sweet
Dance". Jullie raden het al, op het eindfeest zullen we uit ons dak gaan op mashups!
Tevens moedigen we iedereen aan om zijn of haar innerlijke piraat te laten spreken en zo leuk mogelijk verkleed
te komen! Er zal natuurlijk een prijsje zijn.
De locatie van dit alles is Café Le Barrage (Gelkingestraat 16). Vanaf 9 uur kunnen we daar helemaal los gaan.
Dus kom allemaal naar het tofste feest van het jaar!
Donderdag 16 december, eindfeest, 21:00 @ Café Le Barrage

BoekCie
Nieuwe boekenbestelling
De afgelopen verkoopperiode is goed verlopen en om te kunnen zorgen dat ook volgende periode iedereen weer
op tijd z'n boeken heeft, gaan de bestellingen voor volgende periode vandaag open. Kijk op
http://www.svcover.nl/boeken.php om je boeken te bestellen.
Vanaf vanmiddag kan iedereen weer boeken bestellen. De bestellingen staan open tot 17 december. Alle
bestellingen die voor 13 december zijn gedaan kan de BoekCie echter een levergarantie geven. De overige
bestellingen vermoedelijk ook, tenzij leveranciers falen. Bestel dus je boeken dus uiterlijk 12 december 23:59
om verzekerd te zijn van boeken. Uiteraard krijgen jullie weer 14% korting op de boeken.
Boeken bestellen - open tot 17 december - gegarandeerde levering wanneer je voor 12 december besteld.

FotoCie
Fotowedstrijd
Het is weer zo ver, de jaarlijkse FotoCie Fotowedstrijd komt er weer aan! Wil jij ook in de spliksplinternieuwe
Wall of Fame? Doe dan mee!
Dit jaar hebben we wederom twee categorieën waar je in kunt meedoen: het eerste thema is "Multitasken". Als
Informatici en KI'ers zijn wij vaak aan het multitasken. Weet jij dit op een mooie manier op de gevoelige plaat te
zetten?
Het tweede thema is "Frustratie". Gefrustreerd? Andere mensen die gefrustreerd zijn? Zet het op de foto en
stuur het in! Wie weet kom jij in de Wall of Fame en win jij een leuke prijs! Je vind de Wall of Fame op
http://fotocie.svcover.nl
Je kunt gelijk beginnen met foto's insturen, in januari zal er een week gelegenheid zijn om te stemmen via e-mail.
Hierover ontvang je te zijner tijd nog een mailtje. De uitreiking zal geschieden op de februariborrel van Cover.
Deadlines zullen later bekend worden gemaakt.

MeisCie
Kookwedstrijd
Ben jij een keukenprins(es)? Wil jij je kunsten delen met de rest van Cover om daarna al het lekkers op te eten?
Kom dan op dinsdag 14 december op onze kookwedstrijd!
De kookwedstrijd begint om 17:30 in de Jumbo bij de Euroborg (we verzamelen voor de keuken, wat al wel
binnen is maar nog niet echt in de winkel zelf) en kost €3,50 p.p. Hiervoor krijg je per groepje van 4 mensen
€25,- om boodschappen te doen waarmee je een lekkere hoofdmaaltijd neer kunt zetten. De MeisCie zal zelf
voor een heerlijk toetje zorgen!
Er is plek voor 23 personen, dus schrijf je snel in door een mailtje te sturen naar meiscie@svcover.nl!
Dinsdag 4 december, kookwedstrijd, 17:30 @ Jumbo Euroborg

Mededelingen van Bestuur XIX
Geen lezing van Microsoft
Voor hen die er nog niet van op de hoogte zijn: de lezing van Microsoft van vandaag zal geen doorgang vinden.
Vanwege een te laag deelnemersaantal heeft Microsoft besloten de lezing te annuleren en in het nieuwe jaar een
nieuwe poging te wagen.
We gaan hard er aan werken dat dit in het nieuwe jaar niet nog eens zal gebeuren en dat er dan een enorm cool
event neergezet kan worden. Excuses voor het ongemak en de late melding hiervan.

ALV
Op woensdag 8 december is er weer een Algemene Ledenvergadering van Cover. Op deze ALV zal de
begroting voor volgend jaar worden gepresenteerd. Ook is er een brief van de MeisCie aan de ALV waarin ze
beargumenteren waarom ze vinden dat de MeisCie moet blijven bestaan. Er zal namelijk deze ALV ook worden
besloten of de MeisCie kan blijven.
Woensdag 8 december, ALV, 19:00 @ GSb-pand (Sint Walburgstraat 22-A)

KISO
Op vrijdag 3 december om 11:00 is er weer een KISO vergadering. Tijdens KISO vergadering worden relevante
zaken rond de studie KI besproken. Heb je docenten die niet (of juist wel) goed les kunnen geven?
Practicumzalen die vol zitten? Te weinig stoelen? Vakken waarbij dingen slecht of goed gaan?
Zit jij met dit soort vragen of opmerkingen, kom dan vooral naar het KI Studentenoverleg om je mening te laten
horen.
Vrijdag 3 december, KISO, 11:00 @ BB162
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- 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.

