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(Volgende nieuwsbrief: 24 januari)

Mededelingen van commissies

Actie
Bowlen
Op dinsdag 18 januari organiseert de actie een avondje bowlen. Een perfect moment voor een beetje competitie.
Dus kom ook gezellig een balletje meegooien.
Dinsdag 18 januari, bowlen, tijd en locatie worden nader bekend gemaakt.

EerstejaarsCie
Pokertoernooi
Om nog in de mood van de kerstgala's en andere chique nieuwjaarsaangelegenheden te blijven, organiseert de
Eerstejaarscie een chique Pokertoernooi!
De dresscode is dus chique (niet black tie maar meer in de richting van cocktail attire of tenue de ville.)
Donderdag 20 januari, 20:30, pokertoernooi, Café De Walrus (Pelsterstraat 25).

Mededelingen van Bestuur XIX
Lezing: Social Media
Op 13 januari zal er in samenwerking met Realtime, de Informatica vereniging van de Hanze hogeschool, een
lezing over Social Media georganiseerd worden. De lezing zal in gaan op wat social media met ons en de wereld
om ons heen doet en hoe je social media optimaal kunt benutten om jezelf te profileren en zelfs een bedrijf op te
starten.
Na afloop zal er een gratis borrel zijn!
Meer informatie over de sprekers en het programma en een routebeschrijving zijn te vinden op
http://www.svcover.nl/agenda.php?agenda_id=1169.
Donderdag 13 januari, 15:45 @ Congreszaal 'de appel', Zernikeplein 7

Karakterquiz
Test hier je algemene kennis!
In vijf rondes van 10 vragen worden de meest uiteenlopende vragen aan je voorgelegd. De categoriën verschillen
bij iedere editie en het is verstandig om je team zo divers mogelijk samen te stellen. Kom jij met je team als
beste uit de bus, dan mag jij een maand lang zeggen dat je de slimste bent en ontvang je een aardige prijs!
Inschrijven kan door je naam, teamnaam en het aantal personen te mailen naar info@cafekarakter.nl of dit door
te geven aan de bar. Meer info vind je hier.
Woensdag 12 januari, 21:00 @ Café Karakter (Kleine Pelsterstraat 6)

BBC
De organisatie van de Bèta Bedrijvendagen (BBD) zoekt enthousiaste commissiegenoten die bereid zijn actief op
zoek te gaan naar inschrijvingen vanaf 22 februari tot aan de BBD. Ook zullen ze de BBD helpen met de
voorbereidingen naar het evenement toe.
Wij mogen hiervoor één iemand afvaardigen die de commissie gaat helpen met de promotie. Voor je inzet krijg je
als bedankje een etentje met de commissie en een t-shirt van de BBD. Ook zijn er extra, toffe dingen te
verdienen wanneer mensen zich via jou aanmelden.
Ben je hier in geïnteresseerd? Mail naar bestuur@svcover.nl.

Activiteitenagenda
(10 januari t/m 26 januari)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

December
wo 12 Karakterquiz
do 13 Lezing: Social Media
di 16 Bowlen
do 18 Pokertoernooi
- 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.

