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13 mei (volgende nieuwsbrief 27 mei)

Mededelingen van commissies
PCie
Fotoshop PC is operationeel
Enige tijd geleden is er een PC binnen gekomen die bedoeld is voor het bewerken van foto's en ontwerpen van
posters. Vanaf nu is deze PC hier ook daadwerkelijk klaar voor! Hij staat nu op de plek waar de gateway altijd
stond. Voortaan kunnen de FotoCie en Promotie dus gewoon hun werk doen op een Cover PC.

StudCie
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. Schrijf je nu in op studcie.svcover.nl!
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.
PCie
De PCie is op zoek naar versterkingen! Lijkt het jou ook leuk om je bezig te houden met het beheren van de
servers en computers van Cover? Heb je eerdere ervaringen met het beheren van servers, of wil je hier meer
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ervaring mee krijgen? Kom dan nu de PCie versterken! Geef je interesse voor 20 mei daar 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.

Mededelingen van bestuur XXI
Gala
Moulin Rouge
Ook dit jaar organiseert Cover, samen met een aantal andere verenigingen binnen Groningen, een gala. Het
thema van dit jaar is de Moulin Rouge, dus haal je mooiste gala outfit uit de kast, en kom op 28 mei ook naar
dit onmisbare feest! De kaartjes kosten 25 euro, en zijn verkijgbaar bij het bestuur. Voor deze 25 euro heb je
een onvergetelijke avond, waarbij de drank volledig is afgekocht. Koop dus snel je kaartje!
dinsdag 28 mei, Interfacultair Gala @ Huize Maas, 23:00

Ingehamerd
Er zijn de afgelopen twee weken geen mensen ingehamerd.

Uitgehamerd
Er zijn de afgelopen twee weken geen mensen uitgehamerd.

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

Mei
di 14
wo 15
do 16
di 21
di 21
za 25
ma 27
di 28

Excie afterparty
Penningmeestersoverleg
Inhouse dag Capgemini
Open BV
Spellenavond
Fotodag
Pitch and putt
Gala

- 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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