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(Volgende nieuwsbrief: 26 december)

Mededelingen van commissies
Actie & MeisCie
Eindfeest: Blacklight Part
De Actie en de MeisCie presenteren dit jaar samen het eindfeest: een Blacklight Party!
Wij zullen voor blacklight bodypaint zorgen w aar je ter plekke mee mag kliederen. Houd rekening met je kleding: w itte kleding zal erg
opvallen onder een blacklight, met zw arte kleding aan zal alleen de verf op je lichaam/gezicht te zien zijn :).
Het belooft een prachtig feest te w orden, inclusief een mooie hoeveelheid gratis drank.
Donderdag 22 december, Blacklightparty, 22:00 @ Shadrak (kelder), Peperstraat 19

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 nu houdt van
elkaar afknallen in Unreal Tournement 2004, het tegen elkaar opnemen in Trackmania of samen monsters 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 een 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. JE KAN JE ALLEEN VANDAAG NOG INSCHRIJVEN OP: http://w w w .
terlanterzeeenindelucht.nl/ !
Vrijdag 16 - zondag 18 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 deze 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
ALV
De december-ALV zal plaatsvinden op dinsdag 20 december. Op deze ALV zullen de begrotingen en de realisatie van 2010
gepresenteerd w orden.
Dinsdag 20 december, ALV, 19:00 @ GSB-pand, st. Walburgstraat 22

Van de penningmeester
Het jaar is w eer bijna voorbij en naast het nodige vuurw erk en de kerstdiners, moet ook het boekjaar afgesloten w orden. Let erop
dat je de declaraties / bonnetjes voor het einde van het jaar ingeleverd hebt! Wil je nog ná 20 december declareren, meld dit dan aan
de penningmeester.
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- 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.

