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Mededelingen van commissies
Actie
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
Filmavond
Ook in de maand februari is er natuurlijk weer een filmavond. We zullen dit keer naar "The Raven" gaan
kijken. Tevens bestellen we weer bij http://www.hasret-groningen.nl. Let wel, de filmavond is op een
dinsdag, dus het is broodjesdag. Je bestelling kun je opschrijven op de pizzalijst in de Coverkamer of mailen
naar actie@svcover.nl. Doe dit voor Dinsdag 12 februari 17:00. We hopen jullie allemaal te zien bij de
filmavond.
dinsdag 12 februari, filmavond @ de BB, 17:00

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! We hopen jullie allen daar te zien.
donderdag 21 februari, spellenavond @ Café de Minnaar (Kleine Rozenstraat 64), 20:00

BoekCie
verkoopmomenten
Als je boeken hebt besteld kun je die volgende week natuurlijk weer komen ophalen! De verkoopmomenten
zijn:
11 februari 12.00-14.00
12 februari 13.00-15.00
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15 februari 11.00-13.00
Tijdens het verkoopmoment op 15 februari zullen ook de overgebleven boeken worden verkocht, dus als je
bent vergeten te bestellen moet je dan even langs komen!

StudCie
IJsfontein
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 en je kunt je opgeven tot 8 februari 2013, 23.59 uur 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: 10 uur)

Mededelingen van Bestuur XXI
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

AWAI
AWAI naar Parijs!
Het is weer zo ver, van 14 tot 16 maart zullen we weer op AWAI gaan. AWAI staat voor Awai with AI, en is
een reisje dat we samen met andere KI studieverenigingen organiseren. Naast Coveraars zul je dus ook met
mensen van andere studieverenigingen optrekken.
Tijdens dit reisje zullen we een bezoek gaan brengen aan Spirops, een bedrijf wat veel onderzoek en
projecten in de wereld van AI doet. Naast het feit dat het een leuk bedrijf is, bieden ze ook de mogelijkheid om
daar je masterscriptie te schrijven, of om er een internship te doen. Ook zijn we nog bezig met proberen om
een bezoekje aan de universiteit van Parijs te regelen, maar dit staat nog niet vast.
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We zullen woensdag avond 13 maart vertrekken en zaterdag avond (16 maart) weer terug gaan. Dit betekent
dat we 's nachts reizen en in totaal 3 volle dagen in Parijs zijn. Hartstikke veel tijd dus om lekker Parijs te
verkennen, of misschien zelfs een dagje naar Disneyland te gaan?!
De prijs is nog niet helemaal bekend aangezien we nog niet weten hoeveel subsidie we ervoor krijgen. Om
jullie toch vast een indicatie te geven: het zal tussen de 50 en 80 euro komen te liggen. Hiervoor krijg je:
retour A’dam – Parijs, 2 overnachtingen , onbeperkt met de metro in Parijs en 3x een ontbijtje! Zodra er meer
bekend is zal dit bij het agendapunt op de coversite vermeld worden. In totaal hebben we 15 plekken welke we
op first come first served basis zullen weggeven. Wees er dus snel bij, de inschrijvingen zijn vanaf nu open!
woensdag 13 maart tot en met zaterdag 16 maart, AWAI @ Parijs

Bèta Bedrijven Dagen
Your future looks good, why don’t you make it beta?
Op 26 en 27 februari 2013 vindt de 26e editie van de Bèta Bedrijvendagen plaats. Er zullen verschillende
bedrijven presentaties houden en workshops geven. Daarnaast is het mogelijk om je op te geven voor
individuele gesprekken met verschillende bedrijven. Extra leuk, dit jaar is er een nieuw concept:
de sprekersmiddag. Hier komen ondernemers uit de bio-basted economy een praatje houden
over hun duurzame innovaties op dit gebied. Nog niet overtuigd? Iedere dag begint met een gratis ontbijt en
wordt afgesloten met een netwerkborrel. Dus schrijf je nu kosteloos in op www.beta-bedrijvendagen.nl ! Wil je
graag nog wat meer informatie, kom dan op 13 februari naar ons promo-evenement, dit vindt plaats tussen de
Linnaeusborg, Bernoulliborg en de Nijenborgh. Tot dan!

Bètadag
Dagje scholieren begeleiden?
Voor de Betadag zijn we op zoek naar een tweetal vrijwilligers die groepjes scholieren willen begeleiden bij
een aantal experimentjes. De Betadag is dit jaar op 1 maart en je zult bezig zijn vanaf half 1 tot ongeveer 4
uur. Naderhand is er voor de vrijwilligers een borrel! Als je zin hebt om mee te helpen mail dan
naar bestuur@svcover.nl.

SNiC
SurroundIT
SurroundIT is het congres van 2013 op informaticagebied georganiseerd door Stichting Nationaal informatica
Congres. Het onderwerp van SurroundIT is Smart Surroundings. Dit zijn slimme omgevingen die de gebruiker
ondersteunt in het dagelijks leven. Voorbeelden zijn: zelfrijdende auto’s, automatische verlichting,
automatische klimaatbeheersing en reizigersinformatie op stations. Dit congres vindt plaats op woensdag 20
maart 2013 in de CineMec te Ede. SurroundIT biedt lezingen van interessante sprekers op het gebied van
Smart Surroundings, contact met bedrijven en natuurlijk een leuke en interessante dag! Kijk voor meer
informatie op de site: www.surroundit.nl. Kaartjes zijn voor 7,50 te verkrijgen bij het bestuur. Wees er snel bij,
want op = op!
woensdag 20 maart, SNiC symposium - SurroundIT @ CineMec te Ede

Actieve leden gezocht!
BoekCie
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Zoals jullie allemaal weten verzorgt Cover elke periode jullie boeken met een mooie korting. De commissie die
dit allemaal voor jullie regelt zoekt een nieuw persoon. Lijkt het jou leuk om de verantwoordelijkheid te dragen
om bijna alle studenten KI en Informatica te voorzien van hun boeken? Geef dit dan voor 11 februari aan bij
de intern.

Ingehamerd
Actie
Floris Huizinga

Veel succes en vooral plezier bij je nieuwe commissie!

Uitgehamerd
EerstjaarsCie
Maurits van Mastrigt

FotoCie
Lianne van Essen

Hartelijk bedankt voor jullie inzet in deze commissies!

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda:

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

Februari
wo 06 Borrel
ma 11 Bedrijfsbezoek IJsfontijn
di

12 Filmavond

di

19 Alfabetfeest

do

21 Spellenavond

ma 25 Voorzittersoverleg
do

28 Penningmeestersoverleg

- Elke week is er ook een DoMBo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer om 16:00
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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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