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Mededelingen van commissies
Helaas zijn er deze keer geen mededelingen vanuit de commissies.

Mededelingen van Bestuur XXI
College Caroussel
Medewerkers gezocht!
De college carrousel is een universiteitsbrede activiteit van twee keer drie dagen waarbij vierde klas
middelbare scholieren rondgeleid worden op de faculteiten. Voor dit evenement aan onze faculteit zijn wij op
zoek naar jou! Je kunt ofwel een dagdeel, ofwel een hele dag betrokken zijn bij dit evenement door groepen
scholieren te begeleiden. Hoe meer je kunt, hoe beter dit natuurlijk is.
Het begeleiden van de scholieren in de middag kost ongeveer twee uur, waarvoor er een vergoeding bestaat
van 15 euro per middag. Begeleid je de hele dag, dan ontvang je 35 euro vergoeding per dag. Activiteiten
waar je bij kunt helpen zijn het oplossen van een mysterie (waarbij gedaan wordt aan handschriftherkenning,
DNA en massaspectrometrie (geen voorkennis vereist)) of bij Science Linx (in de Bernoulliborg). De dagen
waarop het evenement zal plaatsvinden zijn 16, 17 en 18, en 23, 24 en 25 april. Wil je jezelf opgeven voor
één of meerdere momenten? Mail dit dan voor 1 april naar het bestuur. Vermeld hierbij ook welke dagen je
beschikbaar bent. In principe gaat het op basis van first come, first serve, wees er dus snel bij!

Commissieleden gezocht
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.
Gezien we onze Covercamera hebben maakt het niets uit als je geen camera hebt.
IntroCie
De IntroCie is de commissie die ieder jaar het introkamp organiseert. Gezien één van de leden van de
commissie helaas minder betrokken kan zijn bij de organisatie is de IntroCie op zoek naar één iemand die
haar kan versterken om ook dit jaar weer een geweldig introkamp neer te zetten. Vond jij het introkamp ook
zo awesome, en wil je dit jaar zelf iets neerzetten dat minstens net zo leuk zal worden? Geef dit dan voor 1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13d7fb8cb16d4fe7

1/3

4/4/13

Gmail - Nieuwsbrief 18 maart

april door aan de intern.
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 poster te ontwerpen? Ga dan nu de promotie in! Geef je interesse door aan de intern.
StudCie
De StudCie is een van de belangrijkste commissies die Cover rijk is. Zij is namelijk de commissie die ons
voorziet van vele studiegerelateerde activiteiten, zoals het leuke uitje naar IJsfontein of de alumnilezingen. De
StudCie is op het moment op zoek naar versterkingen, en bij voorkeur een jongerejaars! Lijkt het jou ook leuk
om jezelf, en anderen verder te verdiepen in alle geweldige dingen die wij allemaal op ons gebied kunnen
doen? Dan is de StudCie zeker iets voor jou! Als je geïnteresseerd bent kun je je interesse voor 1 april
doorgeven aan de intern.

Ingehamerd
PRcie
Marten Schutten

Promotie
Tim Haarman

Heel veel plezier en succes in jullie nieuwe commissies!

Uitgehamerd
Foetsie
Dirk Zittersteyn

FotoCie
Dirk Zittersteyn

Promotie
Dirk Zittersteyn

SLACKcie
Dirk Zittersteyn
Dirk, bedankt voor je inzet in deze commissies!

Activiteitenagenda
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=from%3Abestuur%40svcover.nl nieuwsbrief&search=query&msg=13d7fb8cb16d4fe7

2/3

4/4/13

Gmail - Nieuwsbrief 18 maart

Uitgebreidere agenda:

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

Maart
ma 18 Spellenavond
di 19 KISO
di 19 Chillavondje met bestuur
wo 20 SNiC: SurroundIT
do 21 EDS KI
ma 25 Bowlen
wo 27 Open BV

- 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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