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Covernieuwsbrief
28 mei 2012  (Volgende nieuwsbrief: 11 juni)

Mededelingen van commissies

Actie
kroegjes tellen!
Omdat kroegentochten altijd awesome zijn organiseert de Actie een ouderwets ordinaire kroegentocht! Hierbij
ga je met een groepje langs een aantal kroegen om vervolgens een drankje te doen en een opdracht moet
oplossen. Houdt de website in de gaten voor meer informatie!
wo 30 mei, Kroegentocht

LanCie
Sir LANs-a-lot en (OMGWTF)BBQ!
Hallo allemaal! Het eerste weekend van juni is het weer zo ver! We gaan weer LANNEN! :D. Van vrijdag 1 t/m
zondag 3 juni zullen wij het gebouw van Studenten Vereniging Dionysos weer gaan bezetten met onze
computers, kabels en eindeloze hoeveelheden noms. We gaan o.a. weer een kleine compo doen, FlatOut 2
dit maal. Als je zelf geen of moeilijk vervoer kunt regelen zit er bij deze LAN-Party zit ook weer een
vervoerservice om je computer en bijbehorende spullen van en naar de locatie/je huis te brengen. Elk Cover of
Dionysos lid mag een introducee/niet-lid meenemen. Ook gaan we tijdens deze LAN-Party barbecueën en het
mooie is dat mensen die niet zo van LAN-Party’s houden maar het wel leuk lijkt om mee te barbecueën zich
alleen hiervoor kunnen opgeven. Lijkt het je leuk om mee te LANnen, of alleen te barbecuën? Ga dan
naar www.sirlansalot.nl en geef je op! Ook voor opgave voor de vervoerservice en verdere informatie kun je hier
terecht. Verder kun je voor informatie en vragen ook kijken op onze Facebook event-pagina genaamd Sir-
LANs-a-lot.

Wij gaan tijdens deze LAN-Party ook, voor het eerst, werken met bardiensten (voor alleen het drinken). Lijkt
LANnen je verder niets maar wil je misschien wel eventjes de sfeer proeven en lijkt het je leuk om, kosteloos
uiteraard, in één of meerdere shifts van een uur (of meer) een bardienstje te draaien? Stuur dan even een
mailtje naar lancie@svcover.nl.
vr 1-3 mei, LAN @ Dionysos

Mededelingen van Bestuur XX

Commissieleden gezocht!
Commissieleden komen en gaan en voor dat eerste hebben we jou nodig! Er zijn plekken in de Promotie, de
BoekCie en de WebCie. Lijkt het je leuk om een keer posters voor Cover te ontwerpen en te verspreiden, de
boekenverkoop te regelen of te knutselen aan een nieuwe website? Neem dan contact op met de intern op
intern@svcover.nl, de deadline hiervoor is 11 juni! Daarna is het: first come, first serve.
ma 11 juni, deadline interesse commissies 

BHV-ers gezocht!
want een ongeluk zit in een klein hoekje
Lijkt het jou ook leuk om als bedrijfshulpverlener op te treden bij die ene barbecue waar het eventjes misgaat,
te weten hoe je een brandje moet blussen of hoe je eerste hulp moet toepassen? Dan is dit iets interessants
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voor jou! Dankzij de vergoeding van de universiteiten Cover kan je deze cursus gratis volgen, zodat je tijdens
enkele grote activiteiten kan toezien op de veiligheid. Bovendien is dit een handige vaardigheid om te hebben!
Heb je interesse? Stuur dan voor 11 juni een mailtje naar het bestuur!
ma 11 juni, deadline interesse BHV

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
voor op een sollicitatiegesprek? Wat moet je wel en wat ook vooral niet zeggen? 
wo 30 mei, CV check @ BB 289

ExCie!
we gaan op reis en nemen mee...
Na de laatste ExCie-reis naar Moskou, willen 6 dappere Coveraars ons weer meenemen naar een unieke
locatie binnen Europa. We wensen deze mensen veel succes met het organiseren met de reis en zijn
benieuwd naar de nog onzekere bestemming! 

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

Mei
  di   29  Lezing: Minix 3 door Tanenbaum
  wo 30  CV-check Procam
  wo 30  Kroegentocht
  do  31  ALV

Juni
  vr     1  Sir LANs-a-lot
  di     5  Lezing NGI Noord
  wo   6  Borrel
  do    7  Gala
  ma 11  Grote LALA
  vr   15  NSVKI Barbecue @ Utrecht
  za  30  Fotodag

- 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.


