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Covernieuwsbrief
19 maart 2012   (Volgende nieuwsbrief: 2 april)

Mededelingen van commissies

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.

Actie
een dag student: KI
Ook dit jaar verzorgt de Actie het avondprogramma van de een dag student: KI. We zullen eerst met de
scholieren uit eten gaan, daarna gaan we poolen en de stad in! Kom vooral langs wanneer je de scholieren de
Coversfeer wil laten proeven. We zien jullie dan!
22 maart, eds KI

spellenavond
Zoals elke maand organiseert de Actie ook in maart een spellenavond, of eigenlijk zijn tweede, maar de
eerste hoorde nog bij februari. Kom allemaal gezellig langs!
29 maart, spellenavond @ De Walrus, 21.00

Opleidingscommissie KI
bekendmaking docent van het jaar
Zoals jullie misschien weten heeft de opleidingscommissie van Kunstmatige Intelligentie een verkiezing voor
de docent van het jaar georganiseerd. Jullie hebben al gestemd, de winnaar moet alleen nog bekend gemaakt
worden. De genomineerden waren: Fokie Cnossen, Barteld Kooi en Ronald van Elburg.
De uitreiking zal op 29 maart om 15:00 in de Faculty Room van het Bernoulliborg (naast de kantine op de 1e
verdieping) plaatsvinden. Deze zal in het Nederlands zijn. Alle genomineerden zullen kort vertellen over een
onderwerp uit hun eigen vakgebied om te ondersteunen waarom de opleidingscommissie hen heeft
genomineerd. Hierna zal de winnaar bekend gemaakt worden. Natuurlijk zal er ook een borrel zijn zodat we
kunnen proosten op de winnaar.
29 maart, uitreiking docent van het jaar @ Faculty Room, 15.00 

Mededelingen van Bestuur XX

blijf netjes strepen

Kruisjes
We constateren dat er niet consequent gestreept wordt bij het nuttigen van eten en drinken bij de Coverkamer
en willen iedereen eraan herinneren dit wel te doen.

een dag uit de week van een bestuurder
Wil na onze chillavond toch echt iets meer weten van het bestuur, of een leuk inzicht in onze wekelijkse
bezigheid: Bven? Kom dan langs op de open BV!
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Woensdag 28 maart, Open BV@ X 5115.0014, 11.00

Open BV

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

Workshop: LaTeX
\begin{document}
Zit je ook met de handen in het haar als je een practicumverslag voor AD in C moet tex'en? Heb je altijd al
willen weten hoe je plaatjes de baas kunt worden in Latex? Of vraag je je af waarom er in hemelsnaam een
workshop over verf gegeven wordt? Dan kun je deze workshop niet missen! In het eerste uur krijg je een
introductie in de wonderschone wereld van LaTex. We beginnen heel basic met de opzet van een document,
maar we laten je ook zien hoe je code, lijsten, referenties, tabellen en plaatjes gebruikt. In het tweede uur
mag je al het geleerde in de praktijk brengen en zijn wij er om je te helpen om je ruzies met de compiler bij te
leggen. Er zijn twee momenten, om de mensen met verplichte colleges tegemoet te komen.
Woensdag 21 maart, Workshop LaTeX @ BB 261, 11.00 & 13.00

weet je wat een tof idee is?
Dat dachten wij dus ook! Dit jaar zullen we in het voorjaar voor alle leden die maar langs willen komen een
ledenweekend organiseren. Het programma wordt deels verzorgt door commissies en ook eigen initiatieven
zullen het ledenweekend vullen. Daarnaast is het eten en drinken afgekocht voor het weekend, dus de
kruisjes kun je thuislaten. En wat mag zo'n weekend dan kosten? We verwachten tussen de €50,- en €60,-
per persoon, dit wordt bepaald aan de hand van de afrekening en dit zal pas na het weekend betaald worden.
Dus wil jij een tof weekendje weg met Coveraars, of ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan binnenkort
op ledenweekend.svcover.nl !
Woensdag 27, 28, 29 april, Ledenweekend @Wouda Appelscha

Ledenweekend
College Carrousel

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

Maart
  wo 21  LaTeX-workshop
  do  22  Een dag student: KI
  wo 28  Open BV
  do  29  Docent van het jaar: KI 
  do  29  Spellenavond  

- 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 e-
mail naar bestuur@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere
mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden


