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(Volgende nieuwsbrief: 4 maart 2013)

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! We hopen jullie allen daar te zien.
donderdag 21 februari, spellenavond @ Café de Minnaar (Kleine Rozenstraat 64), 20:00
Supersmashtoernooi
Zoals elk jaar organiseert de Actie ook dit jaar een supersmashtoernooi. De voorrondes worden gespeeld in
teams van 2. Geef je snel in tweetallen op door een mail te sturen naar actie@svcover.nl. We spelen Super
Smash Bros. Brawl. Natuurlijk is er een prijsje voor de winnaar! (Jouke callt dat hij wint.)
donderdag 28 februari, Supersmashtoernooi @ de SLACK, 18:00

Mededelingen van Bestuur XXI
SNiC
SurroundIT
Er zijn nog 4 kaartjes over voor het SNiC! Het SNiC is een jaarlijks symposium op het gebied van informatica,
dat dit jaar zal gaan over Smart Surroundings. Het is dus zeker niet oninteressant voor KIers. Dit jaar zal het
SNiC plaatsvinden in de CineMec te Ede. Naast allerlei interessante praatjes over Smart Surroundings krijg je
ook een luxe lunch aangeboden en wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel en een diner. De laatste
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

Commissieleden gezocht
BoekCie
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
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om bijna alle studenten KI en Informatica te voorzien van hun boeken? Geef dit dan voor 4 maart aan bij
de intern.
FotoCie
Vind jij het ook altijd zo fijn om na een avondje stappen de foto's terug te kunnen zien, om te weten wat er
ook alweer gebeurd is? Cover ook! De FotoCie zorgt dat er op (vrijwel) elke activiteit een fotograaf met camera
aanwezig is, die de prachtigste plaatjes weet te schieten! Er komen door het vertrek van een aantal mensen
meerdere plaatsen vrij in de commissie. Lijkt jou het ook leuk om dit te doen? Geef dit dan voor 4 maart door
aan de intern (intern@svcover.nl). Gezien we sidns kort onze fancy nieuwe Covercamera hebben maakt het
niets uit als je geen camera hebt.
Promotie
Iedere activiteit staat en valt met een goede promotie. Dit is dan ook gedeeltelijk waarvoor we de Promotie
hebben! De Promotie maakt alle posters voor de commissies die hier om vragen. Ben je creatief en lijkt het je
leuk om regelmatig een postertje te ontwerpen? Ga dan nu de promotie in! Geef voor 4 maart je interesse
door aan de intern.
SLACKcie
De SLACKcie is misschien wel meest actieve en tegelijkertijd de minst actieve commissie van Cover. De
SLACKcie zorgt er namelijk voor dat op ieder moment van de week de SLACK open gehouden wordt. Hierdoor
kun je tussen je college´s door (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) lekker chillen in de SLACK en lekker
wat eten, drinken of gamen. Lijkt het jou ook gaaf om de sleutel van de SLACK te mogen beheren, en 2 uur
per week de kamer open te houden? Laat dit dan uiterlijk 4 maart weten aan de intern.

Ingehamerd
PRcie
Maikel Grobbe
Wolter Peterson

Veel succes en vooral plezier bij je nieuwe commissie!

Uitgehamerd
PRcie
Laura Baakman

Hartelijk bedankt voor jullie inzet in deze commissies!

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda:

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

Februari
do 21 Spellenavond
ma 25 Voorzittersoverleg
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di 26 Beta Bedrijven Dagen
wo 27 Beta Bedrijven Dagen
do 28 Penningmeestersoverleg
do 28 Super Smash Bros Toernooi

Maart
di 12 Alumnilezing KI
di 12 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 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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