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(Volgende nieuwsbrief: 13 december)

Mededelingen van commissies
Actie
Super Sm ash Toernooi
Het is w eer tijd voor het jaarlijkse altijd legendarische Super Smash Toernooi. Deze keer gaan w e w eer onze vaardigheden in het
spel Super Smash Bros Braw l testen. Maar niet zomaar alleen onze individuele krachten, maar ook onze samenw erkingskrachten!
Het w ordt namelijk een competitie voor teams van tw ee! Je kunt je opgeven voor het toernooi op de lijst bij de Coverkamer. Natuurlijk
zal er voor de w innaar een mooi prijsje zijn.
Donderdag 1 december, Smash Toernooi, 17:00 @ Coverkamer

LanCie
Te lan, ter ee en in de lucht
Het is w eer zo ver. Er is w eer een LAN-party! Naast dat het gew oon gezellig is, kun je natuurlijk ook gamen. Of je nou houdt van
elkaar afknallen in Unreal Tournement 2004, het tegen elkaar opnemen in Trackmania of samen monster afhouden in Sanctum of
Dungeon Defenders, het kan allemaal! Als je w il kan je zelfs solo de w ereld van Skyrim in, maar mensen zouden het w aarderen als je
sociaal doet en gew oon multiplayer gaat doen :)
Dit keer van 16 t/m 18 december op de locatie van Dionysos (Nieuw e Kijk in 't Jatstraat 58). Eventueel kunnen w ij voor 5 euro ook je
computer ophalen, mits je in Groningen w oont. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je zo snel mogelijk in op http://w w w .
terlanterzeeenindelucht.nl/ !
Vrijdag 16 december, LAN, 15:00 @ dionysos

SympoCie
Hacking S m posium
15 december is het w eer zover! Het jaarlijks symposium van studievereniging Cover zal dan w eer plaatsvinden. Het thema van het
symposium van dit jaar is Hacking . Op de dag zullen er verscheidene sprekers langskomen die verschillende onderw erpen rondom
dit thema zullen behandelen. Zo komt onder andere Barry van Kampen vertellen over de hacking scene zoals die in Nederland is, en
geeft Sogeti een w orkshop Hacking/Security Aw areness w aar aan de hand van enkele vraagstukken w ordt gekeken w at de beste
manier is om iets te beveiligen, door te proberen de beveiliging die w ordt geïmplementeerd te omzeilen.
Voor meer informatie en om je in te schrijven voor dit symposium kun je terecht op sympocie.svcover.nl!
Donderdag 15 november, Symposium, 10:00 @ BB zaal 105

Mededelingen van Bestuur XX
Sticker Google Maps!!
Een tijdje geleden w erd er een maps gemaakt om aan heel Cover te laten zien op w elke w oestgave manier jij Cover had
achtergelaten op een lantaarnpaal, brug, fiets of bus! De map is hier te vinden. Dus kleurt Groningen rood! Stickers zijn natuurlijk op te
halen in de Coverkamer.

ALV
De december ALV zal, in tegenstelling tot eerder bericht, plaatsvinden op dinsdag 20 december. Op deze ALV zullen de begrotingen
en realisaties gepresenteerd w orden.
Dinsdag 20 december, ALV, 19:00 @ GSB-pand, st. Walburgstraat 22

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

November
di 29 Penningmeesteroverleg

December
do 1 Super Smash Toernooi
w o 7 Borrel

m a 12
do 15
r 16
do 22

Filmavond - Source Code
S mposium - Hacking
Te LAN ter ee en in de lucht
Eindfeest: Blacklight Part

- 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.

