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Mededelingen van commissies
Actie
Koken met Procam
Dinsdag 29 januari hebben we een activiteit met Procam. We zullen dan met hen in de keuken van de
Euroborg gezamelijk koken. Onder leiding van de Actie gaan we een drie gangen diner opzetten en onder
elkaars gezelschap nuttigen. Deze activiteit vindt plaats vanaf 18:00. Er is in principe plaats voor 12 extra
personen. Wil jij samen koken met Procam en genieten van een heerlijk diner? Schrijf je dan zo snel mogelijk
in door een mailtje te sturen naar actie@svcover.nl. Doe dit voor zondag 27 januari 23:59.
dinsdag 29 januari, Koken met Procam @ Euroborg, 18:00
Borrel
Ben je eindelijk klaar met de tentamens? Kom dan gezellig naar het Pleidooi om te genieten van een drankje
en elkaars gezelschap. Blaas even wat stoom af voor je weer met een nieuwe periode begint. Op woensdag 6
februari vanaf 21:30 is iedereen welkom in cafe Pleidooi.
woensdag 6 februari, borrel @ café 't Pleidooi, 21:30

Conditie
Heb jij ook al elfstedenkoorts?
Het leek ons als Conditie wel slim om jullie elfstedenkoorts een beetje onder controle te houden. Daarom is
het de bedoeling om aankomende dinsdag te gaan schaatsen op de duisenbergvijver (voor het Duisenberg
gebouw, tegenover de BB, bij dat veelkleurige gebouw). Hier zullen we wat oefeningen doen onder de
begeleiding van schaats-expert Harry de Boer. Dit natuurlijk alleen als het ijs dik genoeg is en er verder geen
rare dingen gebeuren. Dus regel een paar schaatsen en sluit je aan bij de Conditie dinsdag om 15:15/15:30 bij
de vijver.
dinsdag 22 januari, schaatsen @ de vijver voor het Duisenberg gebouw, 15:15

Excie
Zweedse taal en cultuur
Morgen zal de ExCie een leuke Taal- en Cultuurcursus organiseren naar aanleiding van de reis naar Zweden.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13c5ddf576a51ffe
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Deze cursus zal door Jennifer Spenader verzorgd worden. Er zal hier wat informatie gegeven worden over de
cultuur van Zweden en we zullen enkele nuttige zinnen bespreken. Ook mensen die niet meegaan op de
ExCie-reis zijn welkom op deze taal- en cultuurcursus van de ExCie. Er zullen koekjes en drinken aanwezig
zijn, dus komt allen!
disndag 22 januari, Zweedse taal- en cultuurcursus @ lokaal 289, 13:00

StudCie
IJsfontijn
Op 11 februari hebben we een bedrijfsbezoek bij IJsfontein weten te regelen. IJsfontein is een bedrijf dat zich
richt op interactieve communicatie voor culturele, educatieve of bedrijfsdoeleinden. Ook hebben ze een
aantal serious en educational games geproduceerd. We worden er om 13.00 verwacht en zullen er o.a. een
rondleiding krijgen en een presentatie van hun Senior Programmeur Simon Groenewolt (KI alumnus).
Neem gerust een kijkje op hun website: http://www.ijsfontein.nl/. Het bedrijf zit in Amsterdam, dus is er het
plan om na de tijd nog uit eten te gaan. Meer informatie over reistijden, restaurant e.d. volgt nog, kijk
daarvoor op de cover agenda. Voor vragen en/of opmerkingen, mail naar Studcie@svcover.nl
LET OP: Opgave is verplicht (dit kan binnenkort op studcie.svcover.nl), geef hierbij ook aan of je mee uit eten
gaat of liever meteen weer terug naar Groningen gaat.
maandag 11 februari, bedrijfsbezoek IJsfontijn @ Haarlemmerweg 4, Amsterdam, 13:00 (vertrektijd nog
onbekend)

MusiCie
Drummer gezocht!
De MusiCie is nog niet officieel een commissie, maar daar zijn we hard mee aan de slag! Het viel ons op dat
er nog niks bestond voor de muzikale mensen van Cover, dus hebben we deze commissie in het leven
geroepen om op te treden bij geschikte coveractiviteiten (lustrums, borrels e.d.). Verdere doelen zijn er
vooralsnog niet (maar komen er wel), gezien het feit dat het al lastig genoeg blijkt om een band bij elkaar te
krijgen.

Dus speel je drums en lijkt het je leuk om binnen cover een band te hebben die kan optreden, en zou je daar
graag aan willen bijdragen? Dan komt dat goed uit, want de MusiCie is op zoek naar een drummer! Op het
moment bestaat de MusiCie uit een gitarist/zanger, gitarist, toetsenist en bassist. Lijkt het je leuk en zou je
graag eens willen afspreken, mail dan naar Musicie@svcover.nl

Mededelingen van Bestuur XXI
Tentamenperiode
Succes met de tentamens
Hoewel de vorige keer nog maar zo kort geleden lijkt is er vandaag weer een nieuwe tentamenperiode
aangebroken. We willen jullie allemaal heel vel succes wensen met jullie tentamens! Zoals gewoonlijk zullen
we bij elk eerste tentamen dat in de tentamenhal afgenomen wordt staan om jullie op te vangen met een
lekker kopje koffie of thee (of sap!).
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13c5ddf576a51ffe
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Studieondersteuning
studieondersteuning -> voldoende?
In de afgelopen week heeft het bestuur een studieondersteuningsmoment georganiseerd voor de vakken
calculus en inleiding logica. De opkomst was bij calculus was iets beter dan die bij logica (11 vs 4 mensen),
maar we hadden het idee dat de aanwezigen beide bijeenkomsten erg nuttig vonden. Als de mensen die er
waren nog feedback hebben op de momenten horen we dat graag!

Alfabetfeest
Welcome to the H of Hangovers
Het Alfabetfeest is een jaarlijks terugkerend evenement dat door verschillende studieverenigingen van de
Rijksuniversiteit Groningen wordt georganiseerd. Het thema van dit jaar is 'Welcome to the H of hangovers.
Dat betekent dat jij je kan voorbereiden op een gave outfit die iets te maken heeft met de letter H. De editie
van dit jaar zal plaatsvinden op dinsdag 19 februari. De kaartverkoop zal beginnen in week 7, hiervoor kun je
terecht bij het bestuur. Voor andere vragen kun je terecht bij Pim Versteeg. Voor meer informatie,
zie alfabetfeest.nl of like ons op Facebook.
dinsdag 19 februari, alfabetfeest @ Kokomo Beach Club (Gelkingestraat 1), 22:00

Commissiesamenstellingen
Wijzigingen in commissies nu in de nieuwsbrief
Op de ALV is naar voren gekomen dat er de wens was om in de nieuwsbrief mede te delen wie er in- of uit
commissies gehamerd worden. Voortaan zullen er onderaan de mededelingen van het bestuur de kopjes
'Ingehamerd' en 'Uitgehamerd' komen te staan op het moment dat er iemand in of uit een commissie
gehamerd is. Uiteraard zijn de actuele commissiesamenstellingen altijd volledig terug te vinden op de Wall of
Fame.

Ingehamerd
Conditie
Marijn Pool

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda:

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

Januari
di

22 Zweedse taal- en cultuurcursus

di

22 Schaatsen

di

29 Activiteit met Procam

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13c5ddf576a51ffe

3/4

4/4/13

Gmail - nieuwsbrief 21 januari

Februari
wo 06 Borrel
ma 11 Bedrijfsbezoek IJsfontijn
di

19 Alfabetfeest

- 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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