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(Volgende nieuwsbrief: 31 oktober)

Mededelingen van commissies
Actie
Spellenavond
W e sluite n de m aand af door ge ze llig spe lle tje s te gaan spe le n. Dit doe n we in he t m ooie C af Atlantis, e e n
le uk e locatie m e t e e n ove rvloe d aan spe lle n, zodat e r ge noe g spe lle n ge spe e ld k unne n worde n. Kom t alle n!

Dinsdag 25 oktober, Spellenavond, 21:00 @ Caf Atlantis, Oude Kijk in 't Jatstraat 25

AlmanakCie
Wat voor jou?
De almanakcommissie w eet het elk jaar w eer voor elkaar te krijgen om een supergaaf boekje af te leveren, maar daar hebben w e
natuurlijk w el jouw hulp voor nodig! Lijkt het je w at om samen met een groep anderen te bedenken w at het thema w ordt, hoe de layout er uit gaat komen te zien en w il je daarnaast met jouw naam in de almanak in het Coverarchief komen? Dan is de AlmanakCie w at
voor jou! Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar de intern.

StudCie
Le ing: Realism and AI for Gam ing
Vraag jij je ook altijd af hoe w at je in de collegezaal hoort terug komt in spellen? Waarom is het zo gemakkelijk om sommige dingen
intelligent te laten lijken? Waarom is de computer w aar je tegen speelt soms zo ongelofelijk dom? Is het w el echt nodig om intelligentie
in spellen te implementeren? Of is het voldoende als het intelligent lijkt? Zijn neurale netw erken te gebruiken in spellen? Welke
onderzoeksuitdagingen zijn er eigenlijk op het gebied van games? Als je ooit met een van deze vragen, of een gerelateerde vraag
gezeten hebt, of je vindt games gew oon tof dan mag je deze lezing van Frank Dignum niet missen. Koekjes en ranja w orden
verzorgd door de StudCie.
Maandag 24 oktober, Lezing, 15:00 @ Bernoulliborg zaal 280 (Nijenborgh 9)

Mededelingen van Bestuur XX
Nieuw Bestuur
Afgelopen dinsdagnacht zijn w ij ingehamerd als het tw intigste bestuur van Cover. Wij hebben ontzettend veel zin in komend jaar! Wat
w ij precies onze plannen zijn presenteren w ij tijdens de ALV in december. Meer informatie over ons kun je hier vinden. Mochten w ij
in het komende jaar literaire aspiraties krijgen zullen w ij deze op dit blog uiten, nu kun je daar in ieder geval alvast de hersenspinselen
van oud-besturen lezen. We hopen jullie nog vaak tegen te komen op de toffe activiteiten die georganiseerd w orden!

ALV
Op deze algemene ledenvergadering zullen, mits het quorum van twee derde van het ledenaantal gehaald is,
de statutenwijzigingen zoals voorgesteld door de werkgroep worden behandeld. Wil jij je stem laten horen binnen Cover, kom dan langs!

Dinsdag 18 oktober, ALV, 13:00 @ Bernoulliborg zaal 289 (Nijenborgh 9)

Coverkamer
Het gebeurt de afgelopen tijd steeds vaker dat er lege blikjes en andere rotzooi door de Coverkamer zw erft. Om de kamer leefbaar te
houden en om de band met gebouw beheer zo goed mogelijk te houden zouden w ij jullie vriendelijk w illen verzoeken om je eigen
rotzooi op te ruimen en om je eigen afw as te doen.

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

Oktober
m a 17 Colloquium Computer Science
di 18 ALV
m a 24 Lezing: Realism and AI for Gaming
di 25 Spellenavond

d 27 Facebook Developer Garage
m a 31 MamBo #5
- Er is w ekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00 en op vrijdagen om 13:00 ijn er
hardlooptrainingen bij de CoverkamerDit is de nieuw sbrief die tw eew ekelijks naar al on e leden w ordt gestuurd. Kopij voor de e 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 de e frequentere mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden.

