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Covernieuwsbrief
1 mei 2012  (Volgende nieuwsbrief: 14 mei)

Mededelingen van commissies

Actie
gotcha!
Meimaand is Actiemaand! Omdat we met de Actie een hoop mooie activiteiten neerzetten deze maand willen
we daarnaast ook voor een verdere omlijsting van de maand zorgen. Om die reden gaan we een maand lang
Gotcha!'en. De regels zijn simpel, je geeft jezelf op bij de Actie (actie@svcover.nl) en je krijgt vanaf
morgenavond bij de borrel (of daarna als je er toevallig niet meer bent) een kaartje met daarop de naam en
datgene wat je een andere deelnemer wilt laten zeggen. Het loopt van deze borrel tot de juni-borrel dus je hebt
meer dan een maand de tijd. 

Borrelen met Bachur!
Hier in Groningen studeer je niet alleen. Natuurlijk zie je vaak de mensen van onze eigen faculteit, maar het is
ook wel leuk om mensen te ontmoeten die wat anders doen. Daarom organiseert de Actie een gezamenlijke
borrel met Bachur (archeologie). Onder het genot van een drankje en een activiteit kun je de gezellige mensen
van Bachur leren kennen. Dus neem je kwastjes mee en leer wat archeologen kennen! 
wo 9 mei, Borrel met Bachur @ Karakter, 21.30

Conditie
paaldansworkshop!
De Conditie organiseert een paaldansworkshop waarbij onder begeleiding van Ayla een aantal bewegingen
geleerd zal worden. Hierbij zal het aankomen op controle van je lichaam en kracht. Dit zal ongeveer een uur
duren. Het is handig om een korte broek en een shirt met korte (of geen) mouwen en uiteraard schoenen voor
in de zaal aan te hebben. Je hoeft geen lid te zijn van de Aclo om deel te nemen en de workshop zal gratis
zijn.   
wo 2 mei, Paaldansworkshop @ Aclo sporthal, 14.00

StudCie
lezing: Roland Geraerts
Roland Geraerts zal een lezing houden over Path Planning in Games and Virtual Environments. Zoals
gebruikelijk zorgt de StudCie voor koekjes en ranja, dus komt allen! 
vr 4 mei, Lezing @ BB 280, 12.00

Mededelingen van Bestuur XX

Cv checken!
weet jij de kenmerken van een goed presenteerblaadje?
Je bent student. Je volgt colleges, gaat op stap, maakt tentamens en je doet van alles naast je studie. Je
haalt eruit wat er in zit, want het studentenleven duurt niet eeuwig! 
En daarna? Wat wil je na je studie gaan doen? Binnen afzienbare tijd zal je in een nieuwe fase terecht
komen: het werkende leven. Wat staat jou te wachten bij deze volgende uitdaging? Hoe ga je jouw droombaan
in de wacht slepen? Hoe maak je een goed Cv? Wat zet je hier wel op en wat juist niet? En hoe bereid je je
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voor op een sollicitatiegesprek? Wat moet je wel en wat ook vooral niet zeggen? 
Om op deze en andere vragen een antwoord te kunnen formuleren, heeft Cover samen met Procam een
sollicitatietraining georganiseerd, op woensdag 30 mei. Zij hebben een ruime ervaring met het beoordelen van
Cv’s en het voeren van sollicitatiegesprekken. Stuur dus voor 13 mei je Cv in, zodat je maximaal kan profiteren
van de dag zelf! 
zo 13 mei, deadline Cv insturen @ extern@svcover.nl, 23.59

Facfeest
kaartjes te koop!
Woensdag 10 mei kunnen we weer los! Ieder jaar steken de studieverenigingen Chemische Binding, Lugus,
FMF, Professor Francken, GLV Idun, Cover en PS de koppen weer bij elkaar om het Facfeest te organiseren. 
Kaartjes kosten €2,00 bij bestuur en bij de deur kost je een kaartje €3,50, hiervoor krijg je zelfs een gratis
consumptie! Dit jaar is het thema 1001 nachten, dus haal je tulband uit de kast, slijp je kromsabel en poets je
olielamp!

Ledenweekend
weet je wat een tof idee was?
Dat vonden wij nou ook! Wij hebben een enorm tof ledenweekend gehad. Er was eten en drinken in
overvloede, de eitjes 's ochtends en de tosti's 's avonds waren hemels en de activiteiten waren enorm leuk!
Ook langs deze weg willen we nog even een bedankje naar alle organiserende mensen en de BHV-ers sturen,
zonder jullie was het niet gelukt, bedankt!

ALV
notulen
De notulen van de laatste ALV zijn vanavond te vinden op de Coversite: ga hiervoor naar het agendapunt van
de komende ALV. 

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

Mei
  wo   2  Paaldansworkshop
  wo   2  Borrel
  wo   2  Fotoquiz @ borrel 
  vr     4  Lezing: Roland Geraerts
  di     8  Stafborrel
  wo   9  Borrel met Bachur @ Karakter
  do  10  FacFeest
  vr   11  PyGrunn 2012
  zo  13  Deadline CV-check Procam
  do  24  Dombo Quiz
  wo 30  CV-check Procam
  do  31  ALV

- 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 mailingli jst (malining@svcover.nl), stuur een e-mail

naar secretaris@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailingli jst kunnen naar dit adres

gestuurd worden.


