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Mededelingen van commissies
BoekCie
Boeken bestellen
Periode 2 komt met rasse schreden dichterbij en dat betekent dat ook de deadline voor het bestellen van de
boeken snel nadert! Wil jij volgende periode zeker je boeken hebben, bestel ze dan via Cover. Dit kun je doen
door naar https://www.svcover.nl/boeken.php te gaan en daar je bestelling door te geven! De deadline voor het
doorgeven van je bestelling is maandag 22 oktober 10.59!

LanCie
ChilLAN
Zin om weer even een lekker een weekendje te gamen met de LanCie? Dit keer zet de LanCie ook weer een
prachtig weekend neer waarin natuurlijk veel digitaal vermaak en enorme bergen voedsel zullen zijn. ChilLAN
zal plaats vinden van 9 tot en met 11 november in het gebouw van Dionysos.
Ook het vervoer is natuurlijk geen probleem, als het lastig is om je pc en bijbehorende spullen van en naar de
locatie/je huis te brengen kan je voor een kleine vergoeding weer gebruik maken van onze vervoersservice (zie
de site voor meer informatie).
Check voor verdere informatie en om je in te schrijven www.lekkerchilLAN.nl want vol is vol. Verder kun je voor
informatie en vragen ook kijken op onze Facebook event-pagina genaamd ChilLAN, een invite-only Event
omdat we niet zo’n zin hadden in Project-LAN Groningen. Mail voor een invite (of random vragen) even
naar lancie@svcover.nl.
vr 9 november 15:00 - zo 11 november 15:00, ChilLan @ Dionysos

PRcie
Nieuwe leden gezocht
Ben jij ook zo'n held die mensen er in lult om bier voor je te regelen? Zet dan die skills in voor je vereniging!
De PRcie zoekt namelijk twee nieuwe leden. Lijkt jou het leuk om actief bezig te gaan met het binnenhalen
van acquisitie voor Cover laat dit dan uiterlijk 29 oktober weten aan de intern (intern@svcover.nl).

SLACKcie
Ook nieuwe leden gezocht!
Met de recente bestuurswisseling zullen er twee plaatsen in de SLACKcie vrijkomen. Zit jij veel in de SLACK,
en vind je het fijn dat deze altijd zo netjes en schoon is? Wacht dan niet met het mailen van de intern om door
te geven dat je in de SLACKcie zou willen! Je kunt solliciteren tot en met 21 oktober.

Mededelingen van Bestuur XXI
Nieuw Bestuur
++
Op de ALV van 11 oktober heeft rond kwart voor 2 de bestuurswissel plaatsgevonden. De helden van het
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twintigste bestuur 'Helder' mochten gedechargeerd worden om plaats te maken voor het nieuwe,
eenentwintigste bestuur '++'. Het nieuwe bestuur is als volgt geconstitueerd:
Marten Schutten - Voorzitter
Arnoud van der Meulen - Secretaris
Emma van Linge - Penningmeester
Lotte Noteboom - Commissaris Intern
Jordi van Giezen - Commissaris Extern
Wij willen nogmaals het oud bestuur bedanken voor hun inzet voor de vereniging en zullen proberen een
minstens zo mooi jaar neer te zetten!

Tentamenperiode
Bloed, zweet en tranen
Wij willen iedereen heel erg veel succes wensen bij het maken van de tentamens. Om jullie bij te staan zullen
wij, zoals altijd, klaar staan met een lekkere kop koffie of thee en een koekje.

BAPC
Ben jij de beste programmeur van Groningen?
En misschien wel van de Benelux, of misschien wel meer? Dan is dit iets voor jou! Ook dit jaar zal de
Benelux Algorithm Programming Contest weer van start gaan. Vanuit de universiteit Groningen mag er 1 team
mee doen aan het Nederlands toernooi op 27 oktober. Op het moment is Rob Tierolff bezig met het vormen
van een team. Mocht je hier ook aan mee willen doen, geef dit dan door aan de voorzitter
(voorzitter@svcover.nl). Een team bestaat uit maximaal 3 personen, zorg dus dat je op tijd reageert! Geef je
uiterlijk 21 oktober op. Hier vind je de overige spelregels. Voor meer informatie kun je ook altijd kijken
op bapc.eu.
za 27 oktober, BAPC @ Utrecht, 11:00

Een team bestaat uit maximaal 3 personen en je kan je aanmelden door een mailtje te sturen voor 4 oktober
naar voorzitter@svcover.nl. Worden er meer dan 2 teams aangemeld voor de voorrondes, dan zullen de twee
beste teams door mogen gaan naar de finale. Voor meer informatie, kijk op hetagendapunt.
za 6 oktober, Voorrondes BAPC @ Utrecht, 11:00

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

Oktober
di 16 Prominent in de Tent
wo 17 Stafborrel
do 25 Pasmiddag
do 25 Pooltoernooi
ma 29 Filmavond
- Elke week is er ook een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer om 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 mailinglijst (malining@svcover.nl), stuur een e-mail
naar administratie@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailinglijst kunnen naar dit
adres gestuurd worden.
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