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Covernieuwsbrief
27 mei (volgende nieuwsbrief 10 juni)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel met almanakuitreiking
Het is weer tijd voor onze maandelijkse borrel! Komt allen gezellig een drankje drinken met de Actie. Ook zal
de AlmanakCie aanwezig zijn. Om 23:00 zullen zij de almanak uitreiken. Daar wil je toch bij zijn?!
woensdag 5 juni, borrel @ 't Pleidooi, 21:30
Filmavond
Het is alweer de laatste filmavond van het collegejaar. Dit keer gaan we de film 'Seven Pounds' kijken. Verder
bestellen we weer bij hasret-groningen.nl. Wil je mee-eten dan kun je een mailtje sturen
naar actie@svcover.nl of je bestelling opschrijven op de pizzalijst in de Coverkamer. We hopen jullie dan te
zien!
maandag 10 juni, filmavond @ lokaal 280, 18:00

Conditie
Geocaching
We gaan geocachen met de Conditie, weet je niet wat dat is kijk dan even hier. Kortgezegd: schatzoeken
met een digitale twist. Wat het exacte startpunt is weten we nog niet helemaal maar zodra dat bekend is
maken we dat hier bekend. Dus heb je niks te doen op zondagmiddag 2 juni schrijf je dan even in op de lijst in
de coverkamer en dan zien we je op 2 juni om 13:00
zondag 2 juni, Geocaching, 13:00
kanoën
We gaan kanoën op de Groningse grachten met de Conditie. Heb je Groningen altijd al een keer willen zien
vanaf het water? Donderdag 13 juni om 16:00 bij de Herebrug gaan we het water op. De deelnemersprijs is 4
euro. Na het kanoën gaan we gezamenlijk eten in het Noorderplantsoen(optioneel), dat zit niet bij de prijs in.
Vervolgens kunnen mensen door naar de cocktailworkshop van de EJC.
donderdag 13 juni, kanoën @ de Herebrug, 16:00

EerstejaarsCie
Cocktailworkshop
Altijd al willen weten hoe je nou precies Long Island Ice Tea's, Cosmopolitans, Mojito's en andere cocktails
maakt? Of zou je deze graag willen proeven? De EerstejaarsCie organiseert op donderdag 13 juni een
cocktailworkshop, waar je alles te weten kunt komen over hoe cocktails gemaakt worden en uiteraard hoe ze
smaken.
Het begint om 20:00 en zal tussen 22:00 en 24:00 afgelopen zijn. De kosten bedragen slechts €5,- per
persoon voor een hele avond cocktails drinken. Inschrijven kan tot en met 9 juni op ejc.svcover.nl. Let op! Bij
te veel inschrijvingen wordt uit gegaan van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Eerstejaars hebben echter
altijd voorrang.
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Omdat de Conditie 's middags ook een activiteit organiseert (kanoën), is het mogelijk om samen met de
mensen die daar heen gaan samen wat te eten en daar op aansluitend naar de cocktailworkshop te gaan.
De locatie zal ter zijner tijd nog bekend gemaakt worden, maar zal in ieder geval in het centrum van
Gorningen zijn. Hopelijk zien we jullie dan!
donderdag 13 juni, Cocktailworkshop, 20:00

StudCie
Lezing Topicus: Over duct tape, MacGyver en software
Wat gebeurt er wanneer je om 3 uur uit je bed gebeld wordt omdat je software gestopt is met werken? Hoe
krijg je het zaakje weer in de lucht, hoe voorkom je in de toekomst problemen? In deze lezing hoor je wat je
niet tijdens je studie leert en krijg je cowboy verhalen over hoe je systemen 24x7 in de lucht houdt en met
name wat er gebeurt wanneer alles omvalt en hoe je het zo snel mogelijk weer repareert. Dit allemaal aan de
hand van smeuïge praktijkvoorbeelden.
Benieuwd wat er komt kijken bij het onderhoud gedeelte van het ontwikkelen van software? Kom dan naar
deze lezing van het bedrijf Topicus en drink achteraf nog een drankje mee bij de borrel!
donderdag 30 mei, Lezing Topicus @ lokaal 222 van de Bernoulliborg, 15:00

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 alle calorieën er 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.
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
ALV
Beslis mee over de vereniging
Op 4 juni zal er weer een ALV plaatsvinden. Op deze ALV zullen zowel de jaarplanning als de begroting voor
het komendje collegejaar gepresenteerd worden. De stukken zullen morgen online en in de Coverkamer
komen. Laat dus volgende week ook je stem horen op de ALV. Uiteraard zal het bestuur zorgen voor koffie,
thee en koekjes.
dinsdag 4 juni, ALV @ GSb pand (sint walburgstraat 22A), 19:00

Cover zoekt nieuw bestuur
Word jij de toekomst van Cover?
Cover zoekt een nieuw bestuur! Wil jij volgend jaar aan het hoofd van onze mooie vereniging staan? Solliciteer
dan naar een functie voor het 22ste bestuur van Cover. Twijfel je nog of bestuur iets voor jou is, heb je nog
vragen over een van de specifieke functies of over besturen in het algemeen, kun je natuurlijk altijd even een
praatje maken met een van de huidige (of oud-) bestuurders.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan nu je sollicitatiebrief (maximaal 2 kantjes) en een beknopt CV
naar soco@svcover.nl. Solliciteren kan tot en met 8 juni. Solliciteer dus snel!

NSVKI Barbecue
Lekker in de zon op het gras
De zomer komt er weer aan, dus het wordt tijd om gezellig buiten te eten. En hoe kan dat nou beter dan met
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een barbecue? 7 juni om 18:00 uur is de barbecue van het NSVKI in Utrecht, waar je kennis kunt maken met
KI-studenten uit heel Nederland. Je kunt je hier aanmelden en het gaat tussen de 5 en 10 euro kosten.
vrijdag 7 juni, NSVKI barbecue @ Utrecht, 18:00

Ingehamerd
Conditie
Folkert de Vries
MeisCie
Liese Schmidt
StudCie
Robin Hoksbergen
SympoCie
Diederik Eilers
Jordi van Giezen
Sophie Hügenholtz
Marten Schutten
Daan Sijbring
Veel succes en plezier in jullie nieuwe commissies!

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 28
di 28
do 30

KISO
Gala
Lezing Topicus: Over duct tape, MacGyver en software

Juni
zo 02
di 04
wo 05
vr 07
ma 10
wo 12
do 13
do 13

Geocaching
ALV
Borrel met almanakuitreiking
NSVKI barbecue
Filmavond
Afscheid van Geertje
Kanoën
Cocktailworkshop

- 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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