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(Volgende nieuwsbrief: 21 maart)

Mededelingen van commissies
Er zijn geen mededelingen van commissies binnengekomen.

Mededelingen van Bestuur XIX
Gezocht: SympoCie
Elk jaar organiseert Cover een symposium. Een dag lang komen er dan allemaal interessante mensen
interessante praatjes houden over interessante onderwerpen. Afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben alle
OIC-onderzoeksgroepen hun onderzoek gepresenteerd, en het jaar daarvoor ging het over IT in de toekomst.
Natuurlijk willen we dit jaar weer een mooi symposium neerzetten, en daarvoor hebben we een commissie nodig
die dit wil doen. Ben jij geïnteresseerd om zo'n tof event neer te zetten? Of weet je mensen die dit leuk lijkt?
Stuur dan een mailtje naar intern@svcover.nl, of spreek iemand van het bestuur aan.

Lezing: Cloud Computing
Altijd al wat (meer) willen weten over cloud computing? Geïnteresseerd in wat bedrijven eigenlijk doen met deze
techniek?
Op woensdag 16 maart kun je de antwoorden op deze, en vele andere, vragen krijgen.
Microsoft en Capgemini zullen een lezing houden over cloud computing. Hierin zullen ze ingaan op wat het is en
wat zij er mee doen.
Na afloop zal er een gratis borrel zijn en onder de aanwezigen wordt er een XBox met Kinect verloot.
Kom dus allemaal op woensdag 16 maart naar de lezing!
Inschrijven is verplicht en kan op: http://microsoft-lezing.light.io/
Woensdag 16 maart, Lezing: Cloud Computing, Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie,
Zernikeborg, Nettelbosje 1

Lezing: Wikileaks
Op donderdag 10 maart zal Realtime, in samenwerking met KIC en Cover, weer een lezing neerzetten. Dit keer
zal de lezing gaan over Wikileaks en de invloed hiervan op de samenleving.
Henk Blanken en Kees de Vey Mestdagh zullen in een verkennende dubbellezing spreken over de
klokkenluidersite WikiLeaks.
Deze site brengt bergen documenten en soms onthullende filmbeelden in de openbaarheid. Het is duidelijk, we
leven in een wereld waarin geheime informatie snel op straat ligt. Wat betekent dit voor overheden en andere
autoriteiten? Hoe moeten de gevestigde media omgaan met deze bergen ongefilterde informatie? En wat is de
rol van de gewone burger in een digitale wereld?"
Donderdag 10 maart, Lezing: Wikileaks, 15:30 @ Congreszaal De Appel, Van Olst Toren, Zernikeplein 7

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

Maart
di 8 KISO
di 8 ALV
wo 9 Karakterquiz
do 10 Lezing: Wikileaks
do 10 AWAI - Luxemburg
vr 11 AWAI - Luxemburg
za 12 AWAI - Luxemburg
wo 16 Lezing: Cloud Computing
di 22 Bèta Bedrijven Dagen
wo 23 Bèta Bedrijven Dagen
- 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.

