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Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
De eerste woensdag van de maand. Dat betekent: Borrel! Kom allemaal gezellig een drankje drinken in Café 't
Pleidooi. Vanaf 21:30 is iedereen welkom om gezellig te borrelen met de Actie.
woensdag 6 maart, borrel @ 't Pleidooi, 21:30

Filmavond
Na de spannende thriller van de vorige maand, gaan we deze maand weer een comedy kijken, namelijk Ted! Ook
deze keer zullen we weer eten bestellen bij de Hasret (www.hasret-groningen.nl). Wil je mee eten? Stuur dan een
mailtje naar de Actie of schrijf je keuze op de pizzalijst in de Coverkamer. We zien jullie dan!
maandag 11 maart, Filmavond @ lokaal 280, 18:00

FotoCie
Fotowedstrijd 2012-2013 van start!
Deze keer met de thema's 'Sex, Drugs en vroeg naar school' en 'Innerlijk spiegelbeeld'. Probeer dus
eens je innerlijke zelf vast te leggen zonder jezelf op de foto te zetten, of laat de rest van Cover zien hoe wild
jou leven is. Je mag zelf weten in welke categorie je meedoet (één of beide) en per categorie mag je
maximaal 2 foto's insturen. Stuur je mooiste foto's naar fotowedstrijd@svcover.nl, de deadline is Maandag 8
april! Doe je best en wie weet word je dan wel de trotse winnaar van de felbegeerde FotoBokaal!
Deadline: maandag 8 april 2013

StudCie
IT is de bank, de bank is IT
Op donderdag 7 maart komt de CIO van ING Nederland, Ron van Kemenade, de lezing 'IT is de bank, de bank
is IT' geven voor ons. Hij gaat in op het bankwezen in het algemeen. Denk daarbij aan het ontstaan van de
ING, de huidige situatie in de bankenwereld en de invloed van de crisis op de IT.
Daarna verzorgt Evelijn van Leeuwen het tweede deel van de presentatie. Zij is Manager Internet Banking,
Solution Delivery Center bij ING Nederland. Haar presentatie gaat over Agile en SCRUM. ING ontwikkelt al
haar software volgens de SCRUM methodiek en loopt daarin voor ten opzichte van andere banken. Evelijn
vertelt hoe dat komt.
Na de lezing zal er een borrel bij de Coverkamer voor de aanwezigen zijn.
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donderdag 7 maart, borrellezing ING @ zaal 105 van de BB, 16:00

Mededelingen van Bestuur XXI
Topicus handschoenen
Voor de laatste koude dagen
Een aantal van jullie zal ze vast al wel gezien hebben, maar alle deelnemers aan de Zwedenreis hebben een
mooi paar handschoenen gekregen van Topicus! Hiervan zijn er nog een aantal over. De overgebleven
handschoenen zullen morgen in de SLACK gelegd leggen. Mocht je dus ook zo'n vet chill paar handschoenen
(smartphone compatible!) willen hebben, haal dan snel jouw setje op! Er zijn er maar weinig over, dus wees er
snel bij.

EDS KI
Een dag student KI 21-22 maart: slaapplekken gezocht
Tijdens de EDS zal een groep scholieren een paar colleges volgen om te kijken of ze KI een leuke opleiding
vinden. Aangezien het programma over twee dagen verdeeld is, zoekt het promoteam van KI slaapplekken
voor de scholieren die van ver komen. Vind jij het leuk om een scholier enthousiast te maken voor KI in
Groningen en kan hij/zij bij jou blijven slapen? Stuur dan een mail naar voorlichter@ai.rug.nl. Als bedankje
krijgen de mensen met een logé de 22e een gratis ontbijt en lunch aangeboden. Klik hier voor meer info.

Ledenweekend
Ga naar Appelscha!
Het laatste weekend van april zal ons jaarlijkse ledenweekend weer plaatsvinden! Dit is een weekend waar
iedereen welkom is om een weekendje lekker te chillen met andere Coveraars, waar niets moet en alles mag.
We zullen, net als vorig jaar, naar kampeerboerderij Wouda gaan in Appelscha. Het weekend zal ongeveer 50
à 60 euro kosten, en is all in! Alles wat je eet, drinkt en snackt zal dus verder helemaal gratis zijn. Gedurende
het weekend zullen er een aantal commissies leuke activiteiten organiseren, waaraan deelname volledig
vrijblijvend, maar natuurlijk vooral erg leuk is! Wat moet je verder nog weten voor nu? Dat je snel
naar ledenweekend.svcover.nl moet gaan om je op te geven, natuurlijk! De inschrijvingen zijn vanaf vandaag
open.
vrijdag 26 tot en met zondag 28 april, ledenweekend @ kampeerboerderij Wouda, te Appelscha

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
om bijna alle studenten KI en Informatica te voorzien van hun boeken? Geef dit dan aan bij de intern.
Foetsie
Omnomnom! Chill heh, dat je tussen al je college's door altijd wat kunt eten of drinken bij de SLACK?
Gelukkig hebben we de Foetsie die voor al dit lekkere eten en drinken zorgt. Weet jij ook wat lekker is, en
weet jij nog wat chills om aan te bieden in de SLACK? Misschien kun jij dan de Foetsie versterken! Lijkt dit je
wat? Geef dit dan voor 18 maart door aan de intern.
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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 door aan de intern
(intern@svcover.nl). Gezien we sinds 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 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 weten aan de intern.
SympoCie
Het is alweer even geleden, maar eind november vond het jaarlijkse Coversymposium plaats. Dit betekent dat
het weer tijd wordt voor een nieuwe commissie die het symposium voor volgend jaar zal organiseren.
Als SympoCie zet je een hele dag neer vol met interessante praatjes en lezingen van verschillende mensen.
Lijkt het jou leuk om zo'n dag te organiseren, geef dan voor 18 maart je interesse door aan de intern.

Uitgehamerd
PRcie
Maarten van Gijssel

Hartelijk bedankt voor je inzet in deze commissie!

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda:

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

Maart
wo 6

Borrel

do 7

Borrellezing ING

do 7

Casino avond

ma 11 Filmavond
di 12 Alumnilezing KI
di 12 ALV
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wo 13 AWAI naar Parijs
wo 20 SNiC: SurroundIT

- 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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