Covernieuwsbrief
7 februari 2011

(Volgende nieuwsbrief: 21 februari)

Mededelingen van commissies

Actie
Console Wars
De actie organiseert weer een Super Smash Bros. toernooi! Deze keer spelen we Super Smash Bros. Brawl!
We beginnen vroeg om 16:30 en gaan tussendoor Chinees eten. Als je mee wilt doen, schrijf je je in op de
inschrijflijst bij de Coverkamer.
Geef daarop ook aan of je mee wil eten, zodat we voor genoeg mensen kunnen bestellen. De regels worden
nog bekend gemaakt. Wel is dit toernooi een 'ieder voor zich'-toernooi.
Dinsdag 15 februari, Console Wars, 18:30 @ Coverkamer

FotoCie
Fotowedstrijd
Bij deze wil de FotoCie laten weten dat de deadline voor de Fotowedstrijd nogmaals verplaatst is. Omdat jullie
natuurlijk nog wel iets in willen sturen voor de Fotowedstrijd, maar tentamens de afgelopen weken in de weg
zaten, hebben we de deadline verplaatst.
De deadline om foto's in te sturen is woensdag 23 Februari!
Dat betekent dat je nog maar iets meer dan twee weken hebt om je foto's in te sturen, dus pak je
camera/mobieltje/whatever en doe mee!
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
Na deze deadline is er een week de gelegenheid om te stemmen (donderdag 24 februari tot en met woensdag 2
maart). Het bekend maken van de winnaar en de prijsuitreiking zal geschieden op de maartborrel!

MeisCie
Valentijnsactie
Aangezien bij Cover de hormonen je soms om de oren vliegen, wil de MeisCie jullie komende Valentijn de
mogelijkheid bieden om iemand te verrassen met een Valentijnsboodschap! De MeisCie zal een zoete roos,
voorzien van een persoonlijke boodschap, bij jouw partner/geliefde/vriend(in)/
allerliefste commissiegenootje bezorgen. Dus heb je een brandende liefde die je kenbaar wilt maken, wil je
anoniem laten weten dat je van iemand houdt, of wil je gewoon aan een goede vriend laten weten dat je
hem/haar waardeert?
Stuur dan een mailtje naar meiscie@svcover.nl en vermeld daarin het volgende:
- De naam van degene die jij wilt verrassen
- Een korte persoonlijke boodschap
- Vermeld ook of je anoniem wilt blijven, of dat het ondertekend moet worden met een bepaalde naam
Je kunt uiterlijk tot zondagavond 13 februari mailen, maar liever eerder :). De kosten zullen 1.50 bedragen. We
zullen je achteraf vragen een machtiging te tekenen of het geld contant aan een van ons te betalen.
De MeisCie zal alle informatie enkel gebruiken voor het versturen van de verrassing, maar mocht je het toch
vervelend vinden, dan kun je natuurlijk ook altijd naar één van ons persoonlijk een mailtje sturen.
Uiterlijk zondag 13 februari, insturen berichtjes valentijnsactie, meiscie@svcover.nl

Mededelingen van Bestuur XIX
Aanbieding Cover en Tapasco
Samen met "Tapasco" heeft Cover een leuke actie voor onze leden. Tot en met 31 maart krijgen Coverleden bij
"Tapasco" 10 euro korting op 2 uur lang onbeperkt tapas eten van een speciale kaart.
Dit betekent dat je onbeperkt tapas kunt eten voor 14,75 in plaats van 24,75!
Op vertoon van je Cover ledenpas kun je lekker gaan eten bij dit tapas restaurant in de Haddingedwarsstraat.
Het bestuur is er al eens wezen eten en het is echt de moeite waard.
Deze actie loopt tot en met 31 maart en geldt van zondag tot en met woensdag. (Dus niet op donderdag, vrijdag
en zaterdag) Op vertoon van je ledenpas mag je met 3 introducees eten. Vermeld bij je reservering dat je komt
voor de actie van Cover
In de bijlage vind je het menu en de spelregels voor onbeperkt Tapa's eten. Evenals een korte brief met uitleg
over de actie en wat tapas nou eigenlijk zijn :)

A.W .E.S.O.M.E. I.T.
Op 11 februari aanstaande organiseert VIA het Amsterdams Wetenschappelijk-Educatief Symposium Over
Mens En Informatietechnologie (A.W.E.S.O.M.E. I.T. 2011). Tijdens dit congres zullen er 8 sprekers zijn,
verdeeld over twee zalen. Er zal onder andere gesproken worden over de technische aspecten van
computergegenereerde kunst, cognitieve robotica en autonoom vliegende helikopters. Ook zullen mensen van
IBM en Guerrilla Games op het podium verschijnen.
Dit alles zal plaatsvinden in Hotel Casa 400, wat op loopafstand ligt van het Amstelstation. De tickets kosten
€7,50, inclusief lunch en een gratis drankje op de borrel achteraf. Voor meer informatie en bestellen: kijk hier.
Vrijdag 11 februari, A.W.E.S.O.M.E. I.T., @ Hotel Casa 400, Amsterdam

Alfabetfeest
Op 21 februari zal het geweldige alfabetfeest weer plaatsvinden. Het alfabetfeest is een initiatief van een groep
studieverenigingen. Dit jaar staat het gehele feest in het teken van de letter G. Outfits van gentleman tot en met
groenteboer zijn toegestaan, zolang ze maar met de letter G beginnen.
Dus maak je klaar voor dit gezellige feest dat plaats zal vinden in Huize Maas, de deuren gaan open om 22:00
uur.
Voorverkoop: €3,-, aan de deur: €5.
De voorverkoop start op 7 februari.
Voor meer info http://www.alfabetfeest.nl
Maandag 21 februari, Alfabetfeest - Find your inner G @ Huize Maas

Activiteitenagenda
(7 t/m 23 februari)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Februari
ma 7 Filmavond
vr 11 A.W.E.S.O.M.E. I.T.
di 15 Console Wars
vr 18 Landelijke Bèta-Sportdag
ma 21 Alfabetfeest
wo 23 Spellenavond
- Er is elke donderdag een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00uur 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.

