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Mededelingen van commissies
AlmanakCie
Alm anak?
Misschien ben je langsgew eest op de uitreikingsborrel of misschien heb je er gew oon een uit de Coverkamer opgehaald, maar als je
een almanak hebt, is je vast opgevallen dat er w eer een prijspu el in staat! Heb je de e pu el nog niet opgelost, doe dat dan snel,
de deadline hiervoor is 1 oktober! Op de oktoberborrel vindt de uitreiking plaats en de e mooie prijs w illen jullie niet missen! Dus maak
die pu el en stuur je antw oord voor 1 oktober naar almanak@svcover.nl! (En heb je nog geen almanak, kom dan snel o'n
prachtboekje ophalen bij de Coverkamer!)

Conditie
Hardlooptraining
Nu w e na de e bar slechte omer ons allemaal hebben volgegeten met junkfood om het gemis van het onnetje op te vullen, w ordt
het tijd dat w e w eer met 'n allen in bew eging komen!
Gelukkig hoeven jullie niet elf tot de conclusie te komen dat er een paar pondjes af moeten, dat doet jullie geliefde Conditie w el voor
jullie! :)
Vanaf vrijdag 23 september al er w eer w ekelijks om 13.00 uur een hardlooptraining starten vanuit de Coverkamer!
Vrijdag 23 september, Hardlooptraining, 13:00 @ Coverkamer

IntroCie
Introkam p Afterpart
Na het fantastische kamp komt er oals elk jaar natuurlijk w eer een afterpart . Het thema van dit jaar is "That's all folks!". Om het
allemaal w at aangenamer te maken ullen bier, fris en actieshotjes maar 1 euro kosten.
We hopen jullie allemaal te ien eind september!
Donderdag 29 september, Introkamp Afterpart , 21:30 @ Het Kasteel, Peperstraat 25

Prominent in de Tent
Prom inent in de Tent
Het collegejaar is nog maar net begonnen en er staat alw eer een groot feest voor de deur: Prominent In De Tent komt steeds
dichterbij! We ijn 10 studieverenigingen met 1 doel: een prachtig feest neer etten voor jullie. Zet 4 oktober nu in je agenda, w ant dan
barsten w e los in Hui e Maas. Trek je strakste dierenpak uit de kast en beleef een avond in de Ark van Noach! Kaarten ijn
verkrijgbaar bij het bestuur en bij Eric. Voor 19 euro heb je een avond onbeperkt bier, w ijn en fris. Wat w il je nog meer?

Dus onthoud:
4 oktober 2011
23.00
Prominent in de Tent: De Ark van Noach
Hui e Maas

Wees erbij en feest als een beest!
Dinsdag 4 oktober, Prominent in de Tent, 23:00 @ Hui e Maas

StudCie

Rei naa Londen
De StudCie organiseert dit jaar een reis naar Londen. Ze laten je de binnenstad zien, nemen je mee naar universiteiten en bedrijven
en zorgen ervoor dat je een toffe w eek in Londen tegemoet kan zien! Check londen.svcover.nl voor meer info en inschrijvingen. Je
kan je inschrijven tot 1 oktober.
Zaterdag 19 t/m vrijdag 25 november, Reis @ Londen
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XIX

Dies
Morgen, dinsdag 20 september, is het w eer zo ver: COVER IS JARIG!! Om dat te vieren is er morgen gedurende de hele* dag taart bij
de Coverkamer. Kom dus gezellig een stukje taart eten en vieren dat w e 18 zijn gew orden.
's Avonds zullen w e met zijn allen om 18:00 gaan eten bij Springs. Wil je mee eten morgen, mail dan even naar het bestuur dat je mee
w il of schrijf je in op de inschrijflijst bij de Coverkamer.
Na het eten gaan w e poolen met z'n allen om de tijd tot het grote feest te doden. Daarna gaan w e verder feesten in café De Eerste
Kamer vanaf 22:00. We gaan met z'n allen een tof feestje bouw en en hebben jou daar natuurlijk ook bij nodig.
*Zolang de oo aad

ek .

Stafborrel
Woensdag is de stafborrel! Bij deze borrel bij de Coverkamer kun je lekker op een informele manier de staf beter leren kennen, w at bij
kleine studies als de onze heel handig is. Kom dus ook vanaf 16 uur borrelen bij de Coverkamer met de staf!
Woensdag 21 september, Stafborrel, 16:00 @ Coverkamer

Ledenbarbecue
Dinsdag 27 september heeft Cover haar jaarlijkse ledenbarbecue. Hét moment om met zijn allen heerlijk veel vlees te eten voor maar
6,50 euro. Deze barbecue is (hoe kan het ook anders) bedoeld voor al onze leden.
Lijkt het je leuk om meer mensen te leren kennen of als je geen zin hebt om te koken, kom dan langs en schrijf je in op de lijst bij de
Coverkamer of stuur een mailtje naar het bestuur.
Dinsdag 27 september, Ledenbarbecue, 17:00 @ Grasveldje bij de Nijenborgh (gebouw van scheikunde)

Nieuw Kandidaatsbestuur
Vanaf 11 oktober is er w eer een w isseling van de w acht. Vijf nieuw e enthousiastelingen mogen het w el en w ee van Cover van erg
dichtbij meemaken als de ALV het goed vindt natuurlijk...
De samenstelling van het kandidaatsbestuur is als volgt:
- Ben Wolf als Voorzitter
- Laura Baakman als Penningmeester
- Maikel Grobbe als Secretaris
- Jouke van der Weij als Commissaris Intern
- Maarten van Gijssel als Commissaris Extern

Gratis Windows?
Bij Cover kun je gratis Window s producten dow nloaden. Van Window s 7 tot Window s Server en nog veel meer.
Je kunt alles dow nloaden via de Coversite. Ga op de site naar je profiel als je ingelogd bent en klik dan helemaal onderaan door naar
MSDNAA. Het w ijst zich dan vanzelf :)

Woestgave-idee nbus
Heb jij een idee om Cover nog toffer te maken? Of een mega goed idee voor een nieuw soort activiteit. Schrijf het op een stuk papier
en stop het in de w oestgave-idee nbus in de Coverkamer.

Ac i i ei enagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

September
di 20 Dies
o 21 Stafborrel
di 27 Ledenbarbecue
do 29 Introkamp-afterparty

Oktober
di 4 Prominent in de Tent
o 5 Commissiemarkt

o 5 Borrel
- Er is w ekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00uur en op vrijdagen om 13:00 ijn er
hardlooptrainingen bij de CoverkamerDit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al on e leden wordt gestuurd. Kopij voor de e 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 de e frequentere mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd
worden.

