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Covernieuwsbrief
26 november 2012  (Volgende nieuwsbrief: 10 december 2012)

Mededelingen van commissies

Actie
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.

Borrel
Het is weer tijd voor onze maandelijkse borrel. Komt allen een lekker drankje drinken. We zien jullie dan!
woensdag 5 november, borrel @ café 't Pleidooi, 21:30

Kerstborrel
Het is weer tijd voor onze maandelijkse en tevens laatste filmavond  van het jaar. Het is dan nog maar twee
weekjes tot de kerst, dus zullen we ook een kerstfilm gaan kijken. Vanaf 18:00 zitten we in lokaal 280 op de
BB en zullen aldaar de film The Grinch kijken.  Verder zullen we bestellen bijhttp://www.hasret-groningen.nl.
dinsdag 11 december, kerstfilmavond @ zaal 280 van de Bernoullinorg, 18:00

Eindfeest
De Mayadatum 21 december 2012 is een alom bekende datum waarop de wereld zal vergaan. Dit is een
reden om de dag ervoor een groot feest te bouwen. Vanaf half tien is iedereen welkom in de kelder van
Shadrak (Peperstraat 19). Het thema is "End Of The World". Vier feest alsof de wereld ten einde gaat. Bereid
je voor op de apocalyps en kleed je op de gepaste manier. Denk jij dat de wereld vergaat door aliens, zet dan
je aluminiumhoedje op. Denk jij dat de wereld vergaat door een overstroming. Dan zou een life-long supplies
van duikersgear geschikt zijn. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.
donderdag 20 december, Actie eindfeest @ Shadrak (peperstraat 19), 21:30

Kan jij de Actie aan?
Er komt weer een plaats vrij in de Actie! Lijkt het jou leuk om elke maand de reguliere activiteiten te
organiseren, samen met een wat grotere activiteit? Ga dan nu de Actie in! De Actie organiseert iedere maand
de borrel die gehouden wordt in het Pleidooi. Daarnaast organiseert de Actie iedere maand een film- en
spellenavond. Ten slotte zet je ook nog iedere maand weer een nieuwe originele activiteit neer. Lijkt dit jou
ook leuk? Stuur dan een mailtje naarvoorzitter@svcover.nl.

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 .  
donderdag 14 februari tot zondag 24 februari, Excursie @ Zweden
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FotoCie
Fotokettingbrief in de kerstvakantie!
Deze kerstvakantie gaat de FotoCie iets nieuws uitproberen, namelijk het organiseren van de fotokettingbrief!
Het idee is dat iedereen die mee wil doen zich inschrijft voor één dag in de kerstvakantie, waarbij ze op die
dag een foto gaan maken die geïnspireerd is op de foto van de vorige dag. Zo krijg je uiteindelijk een leuk
verhaal eruit en heeft iedereen een leuke dag gefotografeerd.
Lijkt je dit leuk? Kijk dan op het agendapuntje op de coverwebsite voor de precieze uitleg en spelregels en
meld je hier aan (deadline 20dec)!
kerstvakantie, meld je hier aan (voor 20 december), maximaal plek voor 15 deelnemers!

Mededelingen van Bestuur XXI

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!

Interfacultair Gala
Like a sir
Naast het Facfeest hebben we elk jaar ook weer het interfacultaire gala. Dit is een gala dat georganiseerd
wordt door 9 verschillende verenigingen, waaronder Cover. Van al deze verenigingen neemt er 1 iemand plaats
in de organiserende commissie. Lijkt het jouw leuk om het meest stijlvolle en classy feest van het jaar te
organiseren? Stuur dan even een mailtje naar intern@svcover.nl om je interesse door te geven.

Tapasco
Onbeperkt tapas eten!
Het bestuur heeft een deal weten te sluiten met Tapasco. Deze deal houdt in dat alle leden van onze
vereniging 2 uur lang onbeperkt tapas kunnen eten met een flinke korting! Van 1 tot 31 december (met
uitzondering van feestdagen) kun je van zondag tot en met woensdag eten bij Tapasco voor slechts 14,75 (in
plaats van 22,50), en de overige dagen voor 17,50 (in plaats van 24,75). De enige voorwaarde hiervoor is dat je
hun facebookpagina geliked hebt. Het menu, en de overige voorwaarden zijn hier te vinden.

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.

Websitebeheer
Weet jij veel van websitebeheer?
Het bestuur krijgt regelmatig van andere verenigingen de vraag of wij nog leden hebben die hun website
zouden kunnen beheren. Heb jij veel verstand van het bouwen en onderhouden van websites, en het lijkt je
leuk om dit voor een vereniging te doen, neem dan even contact op met het bestuur. Vaak staat hier ook een
leuke vergoeding tegenover.

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

November
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  di   27  Penningmeesteroverleg
  di   27  Sinterklaasavond
  do  29  Symposium: Grote denkers

December
  vr     7  Wampex
  ma 10  bedrijfsbezoek: Q-free
  di   11  Kerstfilmavond
  do  13  ALV

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

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