Ben Wolf <ben olf1990@gm ail.com >

Co e nie

b ief 14 no embe 2011

Be
Co e <be
Aan: all@svcover.nl

@

co e .nl>

Co e nie
14 no em be 2011

14 no em be 2011 20:25

b ief

(Volgende nieuwsbrief: 28 november)

Mededelingen an commi

ie

EerstejaarsCie
De kno gekke pe - en il och
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 inschrijflijst 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
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Stafborrel
Deze w oensdag is er w eer een stafborrel bij Cover! Bij de Coverkamer kun je lekker op een informele manier de staf beter leren
kennen, w at erg leuk is! Kom dus langs bij de Coverkamer om gezellig te borrelen!
Woensdag 16 november, Stafborrel, 16:00 @ Coverkamer

FEBO
Het nieuw e bestuur loopt al w eer een poosje rond en moet natuurlijk een borrel geven om dit te vieren! En niet zo maar een borrel,
maar een FEliciteer het bestuur BOrrel! We zullen allemaal netjes op constitutievolgorde staan zodat jullie langs kunnen komen,
kunnen genieten van een gratis drankje en natuurlijk om ons te feliciteren. We hopen jullie dan te zien!
Donderdag 17 november, FEBO, 15:00 tot 17:00 @ Coverkamer

Slack weer schoon!
De Coverkamer is onlangs door de SLACKCie en bestuur w eer uitgemest. De kamer is nu w eer lekker fris en opgeruimd. Natuurlijk
kom je naast een doos pennen, bieropeners en Cover-artefacten ook een hoop verloren spullen tegen. Er staat nu een doos in de
kast w aar je eventuele verloren spullen kan ophalen. Het zou tof zijn als iedereen zijn spullen blijft opruimen om de kamer schoon te
houden.

ALV
De december ALV komt er ook w eer aan! 6 december 2011 zal w eer vanaf 19:00 uur de nieuw e begrotingen besproken w orden en
andere diverse zaken. De agenda en offici le uitnodiging volgen nog.
Dinsdag 6 december, ALV, 19:00 @ GSB-pand, st. Walburgstraat 22
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o 16
o 16
o 16
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Boekverkoop II
Stafborrel
Johann Bernouilli Colloquium
FEBO
StudCieReisje
Boekverkoop III
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 CoverkamerDit 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.

