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Covernieuwsbrief
30 april (volgende nieuwsbrief 13 mei)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
Het is weer tijd voor onze maandelijkse borrel. Tijdens deze borrel zal ook de uitslag van de fotowedstrijd
bekend gemaakt worden. Komt dus allen naar 't Pleidooi voor een lekker drankje met de Actie.
woensdag 1 mei, borrel @ café 't Pleidooi, 21:30

FotoCie
Fotowedstrijd
Er kan nog steeds gestemd worden op de foto's die gemaakt zijn voor de fotowedstrijd.
Op http://fotocie.svcover.nl/ zijn de ingezonden foto's anoniem te bewonderen. Stemmen kan door een mail te
sturen naar fotowedstrijd@svcover.nl met je persoonlijke top 3 van beide categorieën (en je mag niet op je
eigen foto stemmen, mocht je een foto hebben ingestuurd). Stemmen kan tot 1 mei, om 20:00 uur.
De winnaars zullen op de borrel van 1 mei bekend gemaakt worden. Op de borrel zelf kan ook nog gestemd
worden op de foto's!
Fotodag
Het weer wordt weer wat lekkerder, dus het is weer tijd voor een fotodag! Op zaterdag 25 mei gaan we met de
auto langs twee zeer fotogenieke plaatsen in Drenthe, Kamp Westerbork en het Dwingelderveld, waarna we
zelf pizza gaan maken en bakken in een echte steenoven! Het zal ongeveer van 09.45 tot 21.00 uur
plaatsvinden.
Inschrijven kan tot 20 mei door te mailen naar fotocie@svcover.nl, vol = vol en mensen die een auto kunnen
regelen krijgen voorrang. De kosten zijn ongeveer 25 euro p.p. wat inclusief het eten en benzine is. (Afmelden
na 21 mei is betaling verschuldigd, vanwege het auto's regelen en pizza's reserveren, tenzij een vervanger
gevonden wordt.)
zaterdag 25 mei, fotodag @ Kamp Westerbork en Dwingelderveld, 9:45

Foetsie
Meer beter is meer bier
Om ervoor te zorgen dat er op elk moment bier in de coverkamer aanwezig is, heeft de Foetsie besloten om
een nieuw bierbeleid te hanteren. Er zal voortaan in principe iedere week in ieder geval voor zes kratten bier
gezorgd worden. Wanneer commissies Foetsie-bier willen gebruiken voor een activiteit zal de Foetsie erop
toezien dat er voldoende bier aanwezig is, mits de Foetsie hier tijdig van op de hoogte is gesteld. Binnenkort
zullen de commissies hier ook nog een mailtje over ontvagen.

StudCie
Lunchlezing ZIUZ
Iedere dag nemen duizenden mensen medicijnen. Een verkeerde pil kan dodelijke gevolgen hebben. Hoe zou
jij er voor zorgen dat de juiste pillen naar de juiste mensen gaan? ZIUZ heeft hiervoor een oplossing bedacht.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=to%3Aall%40svcover.nl&search=query&msg=13e5c94fadd3f9b1
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De door hen ontwikkelde Inspector maakt in één seconde een foto van alle kanten van een zakje met
medicijnen en ziet of er de juiste medicijnen in de juiste dosis in zitten.
Benieuwd hoe zij de benodigde informatie halen uit deze foto's? Of naar welke computervision technieken zij
gebruiken? Kom dan op 7 mei naar de lezing. Tiemen Rozeboom van ZIUZ komt langs om te vertellen hoe hun
apparaat is ontworpen en welke algoritmen gebruikt worden bij het classificeren van de medicijnen. Voor
de eerste 30 mensen die zich inschrijvingen zal er lunch aanwezig zijn. Onder het genot van een heerlijk
Subway-broodje is het dan mogelijk om nog even gezellig na te praten. Inschrijven kan op studcie.svcover.nl.
dinsdag 7 mei, lunchlezing ZIUZ @ lokaal 280, 13:00
Inhousedag Capgemini
Leren hoe je een app bouwt?! Ga mee naar Capgemini op donderdag 16 mei! We worden ontvangen met
een lunch. Na de lunch zullen we uitgebreid kennis maken met het bedrijf middels een korte
bedrijfspresentatie en een kenniscaroussel waarin je in kleine groepjes drie verschillende medewerkers het
hemd van het
lijf kunt vragen. Daarna volgt een workshop app bouwen van 2.5 uur. Na afloop van de workshop is er een
korte rondleiding door Leidsche Rein en is er de
mogelijkheid om na te praten tijdens een borrel. Voordat we weer in de
trein terug naar Groningen springen is er voor wie wil de mogelijkheid
om in Utrecht gezamenlijk te eten.
donderdag 16 mei, inhousedag Capgemini @ Capgemini (Utrecht), 12:00

Commissieleden Gezocht
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.
MeisCie
Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren met een vrouwelijk tintje? Wil je je mannelijke studiegenoten
wel eens helpen hun vrouwelijke kanten te ontdekken, of lijkt het je gewoon leuk om met een commissie
gevuld met vrouwen drie keer per jaar een activiteit te bedenken en uit te voeren? Kom dan de MeisCie
versterken! Deze commissie heeft als doel om originele activiteiten te organiseren met een vrouwelijke inslag,
waar de mannelijke Coverleden natuurlijk ook van harte welkom zijn. Enkele activiteiten die de MeisCie de
afgelopen jaren heeft georganiseerd zijn bijvoorbeeld het slaapfeest, Murder Mystery Dinner, high tea en een
cocktailavond. Als je geïnteresseerd bent, neem dan uiterlijk 6 mei contact op met 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.

Mededelingen van bestuur XXI
Tentamen- en samenvattingenbank
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0b1db04d91&view=pt&q=to%3Aall%40svcover.nl&search=query&msg=13e5c94fadd3f9b1

2/3

9/23/13

Gmail - Nieuwsbrief 30 april

Alle samenvattingen verzamelen!
Het bestuur is bezig met het maken van een tentamen- en samenvattingen databank. Heb jij nog
samenvattingen van een bepaald vak, en denk je dat anderen hier ook wat aan zullen hebben? Mail deze dan
even naar het bestuur, en wij zullen hem er bij zetten.

PyGrunn
Python and friends
Op 10 mei aanstaande vindt PyGrunn plaats, dit is een conferentie over Python. De kaartjes kosten €25,00 en
dat is inclusief lunch, drankjes, snacks en een T-shirt. Via Cover kunnen we jullie 50% korting geven! Voor
slechts €12,50 krijg je volledige toegang tot de conferentie inclusief lunch, drankjes, snacks en een T-shirt.
Kijk voor meer informatie op www.pygrunn.org.
Ben jij geïnteresseerd in een kaartje? Stuur dan een mailtje met je naam en e-mailadres
naar bestuur@svcover.nl, en kom zo snel mogelijk langs de Coverkamer om een machtiging te ondertekenen.
Je kunt je tot uiterlijk 5 mei aanmelden.
vrijdag 10 mei, PyGrunn @ Forum Images, 9:30

Ingehamerd
Er zijn de afgelopen twee weken geen mensen ingehamerd.

Uitgehamerd
SympoCie
Laura Baakman
Maarten van Gijssel
Hein de Haan
Jouke van der Weij
Hartelijk bedankt voor jullie inzet in de SympoCie!

Activiteitenagenda
uitgebreide agenda: w w w .sv cov er.nl, XML, iCal, HTML, SLACK- & broodj esrooster

Mei
wo
di
di
vr
ma
di
wo
do

1
7
7
10
13
14
15
16

Borrel
Lunchlezing ZIUZ
Waarom mannen en vrouwen elkaars naam moeten onthouden
Lan-party: LAN-studeerders
Voorzittersoverleg
Excie afterparty
Penningmeestersoverleg
Inhouse dag Capgemini

- 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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