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(Volgende nieuwsbrief: 7 januari 2013)

Mededelingen van commissies

Actie
Kerstfilmavond
Het is weer tijd voor onze maandelijkse en tevens laatste filmavond van dit kalenderjaar. Het is dan ook 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 bij http://www.hasretgroningen.nl.
dinsdag 11 december, kerstfilmavond @ zaal 280 van de Bernoulliborg, 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

EerstejaarsCie
Een epische semi-digitale speurtocht door hartje Groningen.
Volgende week woensdag organiseert de EerstejaarsCie de Hobo Edition van het bekende spel Cluedo, wat
zoals het subkopje al zegt een episch gebeuren zal worden! Er wordt begonnen om 13.20 uur op de Grote
Markt. Als je mee wilt fietsen/bussen vanaf het Zernike verzamelen we om 12.50 uur in de SLACK. (De bus
vertrekt 13.02 uur).
woensdag 19 december, Cluedo: The Hobo Edition @ De Grote Markt, 13:20 (of de SLACK om 12:50)
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Mededelingen van Bestuur XXI
Update commissiehandleiding
Brandstofvergoeding
Het beleid wat betreft de brandstofvergoeding wordt niet gewijzigd. Echter, dit stond nog niet in de
commissiehandleiding. Er wordt de voorkeur gegeven aan het aftanken van je auto voor- en nadat je deze
gebruikt voor commissiewerk, en de kosten hiervan declareert. Mocht dit niet te realiseren zijn wordt er
uitgegaan van 15 cent per kilometer.

Facebookprotocol
Het protocol voor het maken van events voor activiteiten is iets aangepast. In tegenstelling tot voorheen zal de
Intern een event aanmaken wanneer deze het agendapunt op de Coversite accepteert, en deze voorzien is van
informatie (dus niet "nadere informatie volgt nog"). Daarnaast zal er ook iemand uit de commissie toegang
krijgen tot het event zodat deze zelf kleine wijzigingen zal kunnen doorvoeren waardoor het sneller aangepast
wordt.

Sollicitatieprotocol
Het sollicitatieprotocol is inhoudelijk niet veel aangepast. Het stuk is iets meer geconcretiseerd in een aantal
stappen, waarbij er een aantal specifieke situaties die nog niet waren afgevangen, benoemd zijn.

Ledenpassen
Geen ledenpassen meer
Omdat wij sinds dit collegejaar geen boeken van Selexyz maar van Studystore krijgen en Studystore geen
korting geeft buiten de boekenverkopen van Cover om is er vrijwel geen meerwaarde meer voor de
ledenpassen die we altijd hadden. Omdat het uiteraard zonde is om ledenpassen te maken en rond te sturen
zonder dat hier een doel voor is heeft het bestuur besloten om dit jaar geen ledenpassen uit te geven.

ALV
Eigen inbreng in de vereniging
Wil jij ook betrokken zijn bij wat er zoal speelt in de vereniging? Of ben je gewoon benieuwd naar wat het
nieuwe bestuur nu eigenlijk heeft gedaan de afgelopen tijd? Kom dan op 13 december ook naar de ALV! Er
zal onder andere een voorstel voor korting voor sommige commissieleden besproken worden evenals een
wijziging in het Huishoudelijk Reglement in verband met de opheffing van het OIC. Wil jij ook inbreng hebben
op deze, en andere zaken? Kom dan gerust even langs. Het bestuur zal zorgen voor koffie, thee en koekjes.
donderdag 13 december, ALV @ GSb-pand (Sint Walburgstraat 22), 19:00

Bijna vakantie
Bijwerken, of bijslapen?
Het lijkt alsof we nog maar net zijn begonnen, maar het is echt alweer bijna vakantie! Dit betekent tijd om
eindelijk weer eens fatsoenlijk uit te slapen, of die oude vriend weer eens op te zoeken! Of misschien toch
maar wat achterstallige opdrachten bijwerken? Helaas is dit dan ook alweer de laatste nieuwsbrief van het
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jaar. Hierom willen wij jullie alvast, al is het wat aan de vroege kant, een erg fijne kerst en leuke jaarwisseling
toewensen. We hopen jullie volgend jaar allemaal weer gezond en met al jullie vingers weer terug te zien :)

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda:

www.svcover.nl, XML, iCal, html, SLACK- en broodjesrooster

December
di 11 Kerstfilmavond
do 13 ALV
di 18 Stafborrel
wo 19 Cluedo: The Hobo Edition
do 20 Eindfeest
za 22 Fotokettingbrief

- 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 (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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