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Covernieuwsbrief
15 april (volgende nieuwsbrief 29 april)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
Het is weer tijd voor onze maandelijkse borrel. Komt allen een lekker drankje drinken. We zien jullie dan!
woensdag 1 mei, borrel @ café 't Pleidooi, 21:30

FotoCie
Uitstel deadline fotodag
Mocht je het nog niet aan tijd hebben gehad om nog foto te maken voor de fotowedstrijd, treur dan niet, de
wedstrijd gaat nog even door! Je kan nog tot maandag de 22e meedoen!
Deze keer zijn 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. Doe je best en wie weet word je dan wel
de trotse winnaar van de felbegeerde FotoBokaal!

Commissieleden Gezocht
BoekCie
Vind jij het ook geweldig dat je elke periode boeken (met korting!) kunt kopen? Nu heb je de kans om hier zelf
wat aan bij te dragen! Vier keer per jaar kunnen Coverleden doorgeven welke boeken ze nodig hebben. De
BoekCie bestelt deze boeken vervolgens bij StudyStore en verkoopt ze door in de SLACK. Denk jij dat je de
B-factor hebt en wil je hier wat mee doen? Geef dan nu aan de intern door dat je in de BoekCie wilt.
Conditie
Hou jij van een beetje sportiviteit en vind je het leuk om met veel mensen iets leuks, met een sportieve tint te
organiseren? Dan is de Conditie op zoek naar jou! De Conditie organiseert ieder jaar een paar sportieve
activiteiten om al die calorieën er weer af te werken. Onder andere organiseert de Conditie de WAMPEX en de
batavierenrace. Lijkt jou het ook leuk om zulke activiteiten te organiseren? Neem dan contact op met
de intern.
McCie
Lijkt het jouw ook tof om een grote buitenlandse reis te organiseren? Het bestuur is momenteel aan het kijken
naar de vorming van een McCie: een Mega Excursie Commissie. Waar de ExCie een reis binnen Europa
organiseert, zal de McCie kijken naar een reis buiten Europa. Omdat deze commissie sinds 2004 niet meer
gevuld is, zul je door de McCie leren hoe het is om een commissie enigszins `uit het niets' op te zetten. Dit
betekent niet alleen dat je veel creativiteit kwijt kunt, maar ook dat je zelf veel invloed uit kan oefenen op de
uiteindelijke plannen van de commissie. Het enige doel dat voor een mogelijke McCie vastligt, is dat er een
reis naar een bestemming buiten Europa plaats zal vinden en dat deze reis studiegerelateerd zal zijn. Mocht
je geïnteresseerd zijn, schroom dan niet om de intern aan te spreken.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=to%3Aall%40svcover.nl&search=query&msg=13e0f75eef41b2d3
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StudCie
De StudCie is één 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 doorgeven aan
de intern.

Mededelingen van bestuur XXI
Lunchlezing CapGemini
De menselijke kant van databeveiliging
Denk jij dat Cyber Security, firewalls, hekken, pasjes, vercijfering en biometrie de vertrouwelijkheid van jouw
gegevens kunnen waarborgen? Denk je dat werkelijk? WORD WAKKER !! en maak kennis met de menselijke
kant van informatiebeveiliging!
Jan de Boer van Capgemini houdt 16 april een lezing over de menselijke kant van informatiebeveiling. Er wordt
voor lunch (Subway broodjes) gezorgd. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 15 april 23:59
op http://studcie.svcover.nl
dinsdag 16 april, Lunchlezing CapGemini @ 280, 12:00

Wijziging Sollicitatieprotocol
Lopende versus jaarlijkse commissies
Binnen het sollicitatieprotocol werd er tot nog toe geen verschil gemaakt tussen lopende en jaarlijkse
commissies. Het protocol dat er was, was voornamelijk gericht op het vullen van de jaarlijkse commissies,
maar was vaak niet toereikend voor het vullen van de lopende commissies. Dit maakte het vullen soms
lastiger dan nodig. Hierom heeft het bestuur besloten om een distinctie te maken tussen lopende en jaarlijkse
commissies in het sollicitatieprotocol. De voornaamste verschillen liggen in de manier van solliciteren: deze
zal makkelijker gemaakt worden voor lopende commissies.

Ledenweekend
Een awesome weekend, all in!
Eén van de leukste weekenden van het jaar komt er weer aan, namelijk het ledenweekend! Wil jij ook een
lekker weekendje weg met allemaal andere Coveraars? En zou het niet al helemaal chill zijn als dit weekendje
all inclusive was?! Het beloofd weer een leuk weekend te worden waarin alles mag en niets moet. Er zullen
ook een aantal activiteiten georganiseerd worden door een aantal commissies en de LustrumCie zal het
thema van het komende lustrum bekend maken. Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit dan nu nog
via ledenweekend.svcover.nl!
vrijdag 26 tot en met zondag 28 april, Ledenweekend @ kampeerboerderij Wouda

Ingehamerd
FotoCie
Arnoud van der Meulen
IntroCie
Floris Huizinga
Diederick Kaai
SLACKcie
Marijn Pool
Heel veel succes en plezier in deze commissies!

Uitgehamerd
Er is de afgelopen week niemand uitgehamerd.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=to%3Aall%40svcover.nl&search=query&msg=13e0f75eef41b2d3
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Activiteitenagenda
uitgebreide agenda: w w w .sv cov er.nl, XML, iCal, HTML, SLACK- & broodj esrooster

April
ma
di
ma
di
vr

15
16
22
23
26

Spellenavond
Lunchlezing CapGemini
Bedrijfsbezoek Paylogic
Middagje Nostalgie
Ledenweekend

Mei
wo 1

Borrel

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

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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