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(Volgende nieuwsbrief: 5 maarti)

Mededelingen van commissies
Actie
klaverjastoernooi
Komende donderdag gaan we met de actie de sport beoefenen waar Bert van Marwijk ooit wél
wereldkampioen wist te worden. We gaan dus klaverjassen en wel in de Walrus. Er zal gespeeld worden met
een double-elimination systeem waardoor het ook voor beginnende spelers interessant is om te komen
spelen. Komende donderdag dus, vanaf half 9 in café de Walrus.

Brainstorm
Content gezocht
Minimaal drie keer per jaar brengen wij ons geliefde verenigingsblaadje de Brainstorm uit. Nu doen we altijd
ons best om leuke stukjes te verzamelen, maar wie weet wat voor leuke inhoud Cover te bieden heeft. Kun jij
leuk schrijven, heb jij iets dat je van je hart wil of ben je misschien goed in tekenen? Lijkt het leuk om een
keer een bijdrage te elveren aan de Brainstorm? Neem contact met ons op of stuur gewoon wat in en wij doen
ons best om het de volgende keer in de Brainstorm te zetten!
Tevens gaan onze vaste columnist en striptekenaar ons verlaten. Lijkt het je leuk om vaker dan éénmalig iets
leuks voor ons te schrijven/maken? Mail dan ook naar ons en misschien word je wel onze nieuwe vaste
columnist of striptekenaar! Je kunt ons bereiken door te mailen naar brainstorm@svcover.nl.

FotoCie
Je hebt nog een week extra om iets in te sturen voor de thema's 'Thuis' en 'Architectuur van het Zernike',
de nieuwe deadline is zondag 26 februari! Stuur je foto's naar fotocie@svcover.nl, doe je best en wie weet
word je dan wel de flitsende winnaar van de felbegeerde Fotowedstrijd-bokaal!
Deadline: zondag 26 februari 2012
Deadline Fotowedstrijd een weekje verplaatst

Mededelingen van Bestuur XX
College Carrousel
Op 17,18,19,24,25 en 26 april vindt College Carrousel plaats. Voor dit evenement wordt gezocht naar
vrijwilligers. VWO 4 scholieren met het NT profiel komen deze dagen langs voor een informatief programma,
waarbij studieverenigingen het middagdeel verzorgen. Van 13.30 tot 15.00 zoeken we mensen die tegen
vergoeding van €15,= per middag groepjes scholieren willen begeleiden bij science linx of korte presentaties
geven, hier word je natuurlijk op voorbereid. Je kan je voor meerdere middagen opgeven en zo ook meer geld
verdienen. Je kan er zelfs voor kiezen om de hele dag werkzaam te zijn, dit levert je €35,= per dag op.
Lijkt het je wat of wil je meer informatie? Stuur dan het liefst voor 23 maart een mailtje naar
bestuur@svcover.nl met welke (mid)dagen je beschikbaar bent.
23 maart, Vrijwilligers gezocht @ collegecarrousel
Coca zoekt vrijwilligers
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Stafborrel
Morgen is er weer een stafborrel bij Cover! Bij de Coverkamer kun je lekker op een informele manier de staf
beter leren kennen, wat erg leuk is! Kom dus langs bij de Coverkamer om gezellig te borrelen. Verder is
vandaag de uitreiking van de taart voor het Beste Mentorgroepje, dus komt allen!
Dinsdag 21 februari, Stafborrel, 16:00 @ Coverkamer

Bèta bedrijvendagen
6 en 7 maart 2012 vindt de 25ste editie van de Bèta Bedrijvendagen (BBD) plaats. Dit tweedaagse evenement
is de uitgesproken kans voor jou als bètastudent om met interessante bedrijven in contact komen! Op die
manier kun je je oriënteren op stage- en afstudeermogelijkheden bij tal van bedrijven en loop je misschien wel
je toekomstige werkgever tegen het lijf. Jouw verkenning van de arbeidsmarkt begint hier! Op het programma
staan onder andere sprekers, bedrijfspresentaties, cases, gesprekken en trainingen. Bovendien is er is een
infomarkt waar veel bedrijven met hun stand staan. Op deze dagen worden de lunches geheel verzorgd en
beide dagen zullen afgesloten worden met een borrel, die gelegenheid biedt om op een informele manier
kennis te maken met bedrijven. Schrijf je in op de website! Onze eigen Jouke van der Weij zit in de BBC en
zou het zeer waarderen als je bij inschrijving zijn naam noemt.
6 en 7 maart, BBD

AWAI
Met KI op reis!
Van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 maart gaan wij naar Leuven met de 4 andere verenigingen van het
NSVKI, te weten STORM, via, USCKI Incognito en CognAC.
We vertrekken om 11 uur uit Utrecht met de bus, vanaf het centraal station daar, wat betekent dat we vanuit
Groningen de trein nemen van 8.46. Eenmaal aangekomen in Leuven zullen we dan eerst genieten van het
culturele gedeelte van de stad en haar uitgaansleven, waarna we op de vrijdag bij de universiteit in Leuven
langs zullen gaan. Verder zullen we op die dag nog gezamelijk gaan eten 's avonds.
De inschrijving vindt plaats op een first come, first serve basis dus schrijf je nu in op de website!
Donderdag 1 t/m zaterdag 3 maart, AWAI, @ Leuven

SNiC: Turing's Legacy
kaartjes te koop!
Ook dit jaar organiseert de Stichting Nationaal Informatica Congres een tof landelijk dagvullend symposium.
Dit jaar staat het symposium in het teken van Turing's Legacy. Aan de hand van Turings ideeën wordt er
gekeken naar de huidige toepassingen die hij heeft voortgebracht. De hele dag is verzorgd: er is een lunch,
diner en een borrel en gedurende de dag is er thee en koffie te halen.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij bestuur en kosten slechts €7,50. Deze kaartjes moet je na aanschaf nog wel
activeren op de website: http://turingslegacy.nl/
Kortom een toffe, informatieve dag met genoeg versnaperingen, koop nu je kaartjes!
Woensdag 7 maart, SNiC @ Jaarbeurshallen Utrecht

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
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wo 7 SNiC: Turings Legacy
- Er is wekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00 Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan gestuurd worden
naar kopij@svcover.nl.

Om je aan te melden voor een frequentere mailinglist (mailing@svcover.nl), stuur een email naar bestuur@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere
mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden.
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