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Mededelingen van commissies

AlmanakCie
Almanak?

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 prijspuzzel in staat! De deadline voor het insturen van de oplossing is

inmiddels verstreken, maar kom morgen op de borrel langs voor de uitreiking!

Woensdag 5 oktober, Prijsuitreiking tijdens borrel, 21:30 @ Karakter

StudCie
Reis naar 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.nlvoor meer info en inschrijvingen. Je

kan je inschrijven tot 14 oktober.

Zaterdag 19 t/m vrijdag 25 november, Reis @ Londen

Mededelingen van Bestuur XIX

Commissiemarkt
Morgen vindt voor de borrel de commissiemarkt plaats! Wil je misschien een commissie in? Een toffe reis of activiteit organiseren, of

misschien een toffe LAN? Alle commissies zijn vertegenw oordigd in dit uurtje voor de borrel, w aarbij je vragen kan stellen aan de

commissie en w aardoor je er achter kan komen of het iets voor je is!  Daarna volgt natuurlijk de borrel! 

Woensdag 5 oktober, Commissiemarkt, 20:30 @ Karakter

Vakantie Fotowedstrijd
Tijdens de borrel morgen is ook de uitreiking van de fotow edstijd! Van alle inzendingen uit het land, is er een w innaar bepaald en

deze kan vanavond zijn of haar prijs ophalen tijdens de borrel

Woensdag 5 oktober, Prijsuitreiking fotow edstrijd, 21:30 @ Karakter

Axonborrel
Komende vrijdag komen AI Alumni naar groningen en nodigen alle leden uit om op de Axonborrel te komen! Deze mensen w eten als

geen ander w at je met je studie AI kan doen! Schroom dan ook niet om langs te komen als je zin hebt!

Vrijdag 7 oktober, Axonborrel, 22:00 @ Karakter 

Overdrachts ALV
Zoals eerder bericht vindt dinsdag 11 oktober de overdrachts-ALV plaats. Op deze Algemene LedenVergadering w isselt het bestuur

en w ordt ook over andere belangrijke zaken gesproken. Wil jij je stem laten horen binnen Cover, kom dan langs!

Dinsdag 11 oktober, ALV, 19:00 @ Gsb-pand | Sint Walburgstraat 22-A

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Oktober
  wo   5 Commissiemarkt

  wo   5 Borrel

  di   11 Overdrachts ALV

  do  13 Filmavond

  ma 24 Lezing: Realism and AI for Gaming

- Er is w ekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00 en op vrijdagen om 13:00 zijn er



hardlooptrainingen bij de Coverkamer- 

Dit is de nieuw sbrief die tw eew ekelijks naar al onze leden w ordt gestuurd. Kopij voor deze nieuw sbrief kan gestuurd w orden

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.


