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(Volgende nieuwsbrief: 26 november 2012)

Mededelingen van commissies
Actie
Spellenavond
Het is weer tijd voor onze maandelijkse spellenavond. Kom gezellig met z’n allen in café De Minnaar voor een
leuk spelletje. Wij zullen de standaard Coverspellen zoals Perudo, Jenga Blast, Stef Stuntpiloot ed.
meenemen, maar je kunt ook altijd je eigen spellen meenemen!
dinsdag 20 november, Spellenavond @ Café De Minnaar (Kleine Rozenstraat 64), 21:00.
Sinterklaas vieren
Dinsdag 27 november gaan we sinterklaas vieren in de vorm van een dobbelspel. Iedere deelnemer koopt voor
vijf euro wat algemene cadeautjes en deze zullen op een grote hoop gegooid worden. Je gooit de dobbelsteen
en die bepaalt wat je moet doen. De activiteit begint om 18:00. Iedereen moet hiervoor gegeten hebben, we
gaan namelijk niet gezamenlijk eten. Er is een deadline voor opgave, dus wees er snel bij. Stuur een mailtje
naar actie@svcover.nl of schrijf je naam op de lijst op het prikbord bij de Coverkamer. De Deadline voor
opgeven is dinsdag 20 november 9:00.
dinsdag 27 november, Sinterklaas vieren @ zaal 280 van de Bernoulliborg, 18:00.

BoekCie
GEEN Boekenverkoop morgen (13 november)
Vanwege de lezing en aansluitende borrel die de StudCie organiseert zal er morgen geen boekenverkoop zijn.
De volgende boekenverkoop is woensdag 14 november van 13:00 tot 15:00

ExCie
Cover gaat op reis en neemt mee...
20 enthousiaste leden! Tot en met 30 november kun je je inschrijven voor de ExCie-reis. Dit collegejaar gaat
de reis naar Stockholm en Uppsala. De reis zal plaatsvinden van 14 februari tot en met 24 februari en de
kosten zullen 385 euro bedragen. Je kunt je nu inschrijven op http://excie.svcover.nl .

StudCie
Bossers&Cnossen
Altijd al meer willen weten over wat je nou kunt met (hand)schrift herkenning? Dinsdag 13 november zal één
van deze toepassingen besproken worden. Bossers&Cnossen zal een lezing verzorgen over hun interactieve
pen. De pen is in eerste instantie ontworpen voor automatische afhandeling van vragenformulieren. Echter,
door de enorme hoeveelheid aan data die de pen kan vergaren: druk, tijd, coördinaten en woord/letter
herkenning, is het ook heel goed te gebruiken voor handtekening verificatie en zelfs het toetsen van bepaalde
cognitieve functies voor bijvoorbeeld lifelines.
Wil je weten hoe het precies werkt? Kom dan dinsdag 13 november om 15:00 naar zaal 293 op de
Bernoulliborg.
Na afloop zal er een borrel zijn voor de aanwezige personen.
dinsdag 13 november, Bossers&Cnossen @ zaal 293 van de Bernoulliborg, 15.00

Visitatie Kunstmatige Intelligentie
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13af567eada66392
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Beoordeel je opleiding
De opleiding Kunstmatige Intelligentie wordt dit jaar weer gevisiteerd. Om een rapport over de kwaliteit van de
opleiding op te kunnen stellen, is de input van studenten nodig. Om deze input te krijgen, is er een enquête
opgesteld om de mening van de studenten te peilen. Deze enquête is hier te vinden. Het invullen hiervan
gebeurt anoniem.

Mededelingen van Bestuur XXI
Student Conference
Wat doe je nou met KI?
Heb je altijd al willen weten wat voor toffe dingen je allemaal kunt doen met je studie KI? Kom dan op 16
november naar de NSVKI studentconference in Utrecht. Hier zullen verschillende mensen vertellen welk
awesome (afstudeer)project zij hebben gemaakt. Ook zal er een docent een praatje houden over zijn
onderzoek. Tussendoor is er voor iedereen een gratis lunch en na afloop een borrel! We verzamelen om half
11 op het treinstation in Groningen om gezamelijk naar Utrecht te gaan. Tot dan!
vrijdag 16 november, NSVKI studentconference @ Utrecht (verzamelen op station Groningen), 10:30

Facfeest
Kun jij een awesome feest neerzetten?
Dit jaar zal er weer een Facfeest georganiseerd worden. Het Facfeest is een feest dat wordt gehouden in het
centrum en wordt georganiseerd door alle studieverenigingen van de faculteit wiskunde en
natuurwetenschappen, dit zijn naast Cover, Professor Francken, FMF, CB, Lugus, GLV Idun en Pharmaciae
Sacrum. Heb jij geweldige ideeën voor een onvergetelijk feest? Stuur dan voor 19 november een mailtje
naar intern@svcover.nl om je interesse door te geven en misschien organiseer jij dan dit jaar het Facfeest!

Ophoging kosten kruisjes
Kruisjes zijn duurder geworden
Door een algehele prijsstijging bij de Macro hebben wij helaas de prijs van de kruisjes omhoog moeten
gooien. De nieuwe prijs voor een kruisje is 55 cent. Dit is natuurlijk nog steeds geen geld voor een lekker
blikje fris of broodje rookworst!

SNiC
Stichting Nationaal informatica Congres
Ieder jaar weer organiseert het SNiC een groot symposium. Elk jaar is er een nieuwe stad die dit symposium
mag organiseren. Dit jaar is de beurt aan Enschede, en er wordt op het moment gezocht naar mogelijke
organisatoren voor volgend jaar. Om deze reden willen wij graag even peilen of er mensen animo hebben om
dit symposium volgend jaar te organiseren. Mocht het je interessant lijken om volgend jaar een symposium
neer te zetten met een budget van ongeveer 40.000 euro, laat het ons dan even weten. Let wel, dit is puur
informatief, er wordt nog geen commissie gezocht of gevormd. We willen enkel kijken of er genoeg animo is
om dit te organiseren.

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
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Filmavond: Ice Age 4
Lezing Bossers&Cnossen
Boekenverkoop
NSVKI studentconference
Spellenavond
StudCiereis naar Antwerpen
Sinterklaasavond

- 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
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13af567eada66392
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naar kopij@svcover.nl. Om je aan te melden voor een frequentere mailinglijst (mailing@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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