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Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
Ondanks dat er een grote groep mensen de hele dag al in bedrijf is om het SNiC te bezoeken in Utrecht gaan
we gewoon weer borrelen op de eerste woensdag in maart. Piekuur gaat beginnen om half 10 en zal gewoon
een uur duren.
Verder zal de FotoCie de winnaar(s) van de fotowedstrijd bekend gaan maken tijdens de borrel en zal de
Brainstorm ook een prijs uitreiken voor de puzzel.
7 maart, borrel @ Café Karakter, 21:30

AlmanakCie
Foto's!
Ook dit jaar wordt er weer een almanak gemaakt en daarin kan jou foto natuurlijk niet ontbreken! Heb je nog
geen foto op de webalmanak, of ben je niet tevreden met de foto die op de webalmanak staat? Stuur dan nu je
foto naar de WebCie, webcie@svcover.nl, dan zorgen zij dat de foto geplaatst wordt. Heb je geen foto in de
webalmanak dan zorgen wij er voor dat er een ander (leuk) plaatje bij jou naam komt te staan.

Brainstorm
Deadline puzzel
Enige tijd terug heb je weer een brainstorm mogen ontvangen. Deze keer bevatte hij twee 'Fallen Phrase
Puzzles' die je een mooie prijs op kunnen leveren! Als je de antwoorden van de puzzels namelijk voor
woensdag 7 maart 21:30u opstuurt naar brainstorm@svcover.nl, maak je kans op een mooie prijs. Deze wordt
komende woensdagavond uitgereikt tijdens de borrel. Dus heb je even geen zin meer in studeren? Pak dan je
Brainstorm erbij en los de puzzels nog snel even op!
Deadline puzzel: woensdag 7 maart, 21:30

FotoCie
Stemmen voor de mooiste!
De fotowedstrijd van de FotoCie is net afgelopen en we hebben enorm leuke inzendingen binnen!
Nu begint de stemronde! Tot 7 maart 18.00uur kun je stemmen door je top3 door te geven voor elke categorie,
door te mailen naar fotowedstrijd@svcover.nl. Tevens zijn de foto's dit keer voor het eerst anoniem geplaatst,
om het nog leuker te houden.
Op 7 maart zal dan 's avonds de borrel zijn, waar je tot 23.00uur kunt stemmen op je favoriete foto's. Daarna
zal bekend gemaakt worden van wie welke foto is en zal onze stem-master ook de uitslag bekend maken!
Ga dus snel naar http://fotocie.svcover.nl/ en breng je stem uit voor de mooiste foto's!
Deadline stemmen fotowedstrijd: woensdag 7 maart, 18:00

StudCie
Lezing: Marcel Worring
Binnenkort komt de StudCie weer met een lezing! Steeds vaker analyseer je niet alleen data in de vorm van
getallen, maar moet je ook afbeeldingen en video's analyseren binnen verschillende disciplines. Voordat deze
data geanalyseerd kan worden, moet deze eerst gecategoriseerd worden, op dit moment is dat een lang en
handmatig proces. Marcel laat zien hoe je met automatische indexering, machine learning en geavanceerde
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visualisatie deze data beter kan verkennen en categoriseren. Dus kom allemaal naar deze toffe lezing! De
StudCie zorgt voor ranja en koekjes.
14 maart, lezing @ BB 105, 11:00

Mededelingen van Bestuur XX
College Carrousel
Coca zoekt vrijwilligers
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 kunt je voor meerdere middagen opgeven en zo ook meer geld
verdienen. Je kunt 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

Chillen met bestuur XX
Ben jij misschien bestuur XXI?
Wij zijn natuurlijk al halverwege, maar denken natuurlijk al een beetje aan onze opvolgers! Heb jij zoiets van:
bestuur, goh, misschien wel? Dan kun je binnenkort 's avonds met het bestuur een biertje drinken en praten
over bestuur zijn. Wil je iets vragen of hoor je liever leuke anekdotes aan, het maakt niet uit. We zien je graag
op 15 maart!
15 maart, chillavond, 20:00 @ Van schendelstraat 20, kamer 5

SNiC: Turing's Legacy
laatste kaartjes!
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. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar
bij bestuur en ze 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

Workshop: Indesign
shoppen!
Leer hoe je moet werken met masterpagina's, verschillende soorten stijlen, exporteren, basis layout principes
en nog veel meer. Je kan je binnenkort opgeven voor de workshop, er zijn slechts 18 plekken beschikbaar.
Hou de website dus in de gaten. Het is handig als je je eigen laptop meeneemt met Windows 7 en een usb
stick voor het installeren van InDesign. We hopen je dan te zien.
Dinsdag 13 maart, Workshop Indesign @ BB 216

ALV
een korte samenvatting
Na een korte vertraging werd de ALV met 21 aanwezigen om 19:31 geopend. De afrekening 2011 is met
enkele wijzigingen goedgekeurd, zo krijgen de deelnemers van het zeilweekend geld terug en zijn er
rekenfoutjes uit het document van de resultatenrekening gehaald. De herziene begrotingen van januari tot juli
dit jaar zijn gepresenteerd en de halfjaarverslagen werden voorgelezen. Daarnaast konden we enkele mensen
verwelkomen in nieuwe commissies en Joris de Keijser de KasCie inhameren. Na afloop kon iedereen
genieten van heerlijk gekoeld biertje. Een toffe ALV!

Slack
kleedjes en aanverwanten
Gebouwbeheer is weer langs geweest en gaf aan dat de kleedjes vaak van de bank af liggen. Als je een
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kleedje los ziet liggen, leg hem dan weer over de bank. Zo houden we gebouwbeheer tevreden en zijn wij beter
in staat om een betere kapstok of bank te regelen. Dus houdt de kamer netjes!

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

Maart
di 6
wo 7
wo 7
wo 7
ma 12
di 13
wo 14
do 15
wo 21

Béta Bedrijvendagen
Béta Bedrijvendagen
SNiC: Turings Legacy
Borrel
Filmavond: Triangle
Workshop Indesign
Lezing: Marcel Worring
Chillen met bestuur
LaTeX-workshop

- 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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