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Mededelingen van commissies

Actie
Mambo #5

Het unieke geschiede! Er is een vijfde maandag in de maand, dus is het tijd voor een MAandag Middag BOrrel! Voor dit speciale event

kan je natuurlijk genieten van een endless Mambo #5 op de achtergrond, dus komt allen!

Maandag 31 november, Mambo #5 borrel, 17:00 @ Coverkamer

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 lay-

out 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.

EerstejaarsCie
De knotsgekke speur- en ruiltocht

Schuilt er in jou een echte speurneus? Kom dan naar de knotsgekke speur- en ruiltocht, speciaal voor alle eerstejaars! Maar er is

uiteraard ook plaats voor ouderejaars. Een goede manier om je medestudenten eens te leren kennen naast de collegebanken. Na

afloop is er de mogelijkheid om gezellig met z'n allen ergens te gaan eten (Zie inschrijf lijst Coverkamer of mail naar de eerstejaarsCie).

We zullen om 14:50 bij de Coverkamer verzamelen, zodat w e met z'n allen om 15:15 op de Grote Markt staan. Aarzel niet en kom ook!

Maandag 21 november, De knotsgekke speur- en ruiltocht, 15:15 @ Grote Markt

ExCie
Is de ExCie wat voor jou?!

Wat voor onderzoek doen ze op de Moscow  State University? Hoe w ordt Guinness gebrouw en? Hoe houd je je 30

ongecontroleerde KI'ers en Informatici in het gareel in een onbekende stad in een onbekend land? De afgelopen paar jaar heeft de

ExCie (onze buitenlandse-excursiecommissie) deze vragen voor zichzelf beantw oord. Ben je avontuurlijk ingesteld, benieuw d hoe

onze studies er in het buitenland uitzien en lijkt het je leuk om eens een reis te organiseren? Dan is de ExCie zeker iets voor jou!

Solliciteer nu voor de volgende ExCie en w ie w eet denk jij binnenkort mee over w aar onze volgende studiereis heengaat!

IntroCie
Een supertof introkamp!

Iedereen die w el eens op kamp is gew eest w eet hoe aw esome dat is. Één van de leukste evenementen van het jaar. Neem zelf de

touw tjes in handen, en geef de nieuw e eerstejaars een kamp om nooit te vergeten. Hiernaast ben je als introcie ook verantw oordelijk

voor een deel van de introdag en mag je de vette afterparty organiseren. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar de intern!
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ALV
Op deze algemene ledenvergadering zullen, ongeacht het aantal aanw ezigen, de statutenw ijzigingen zoals voorgesteld door de

w erkgroep w orden behandeld. De stukken staan online om in te zien. Wil jij je stem laten horen binnen Cover, kom dan langs!

Donderdag 3 november, ALV, 11:00 @ Bernoulliborg zaal 293 (Nijenborgh 9)

Foutje, Bedankt!
Bij het verspreiden van de ALV uitnodigingen en de ledenpassen is er iets misgegaan. Het blijkt dat er in enkele gevallen op de

enveloppe een andere postcode is gedrukt (dat oranje rechtsonder). Een enkeling kan dus een verkeerde pas hebben gekregen.

Wanneer je geen ledenpas hebt ontvangen, stuur dan een mailtje naar bestuur met als onderw erp 'ledenpas'. Je krijgt dan te horen

w anneer je de nieuw e ledenpas bij de Coverkamer op kan halen.

Tentamentijd



It's the most w onderfull time of the year... Naast dat de w intertijd is ingetreden en je natuurlijk w eer kan genieten van een heerlijk

broodje rookw orst, is het ook tentamentijd! Het bestuur w il jullie graag een hart onder de riem steken en je de kans geven om na de

tentamens, onder het genot van een kopje koff ie of thee, alle misère van je af te praten. Dit heeft ook gevolgen voor de Coverkamer.

Omdat veel mensen tentamens hebben kan het zo zijn dat de kamer minder open is dan normaal. We w illen natuurlijk iedereen veel

succes w ensen met zijn of haar tentamens!

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

Oktober
  ma 31  Colloquium - Alle Meije Wink

  ma 31  MamBo #5

November
  do  3    ALV

  ma 7    Filmavond   

  di   8    Constitutieborrel

  wo 16  Stafborrel

  do  19  StudCieReisje

  ma 21  Knotsgekke speur- en ruiltocht 

- 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.


