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Covernieuwsbrief
24 juni (volgende nieuwsbrief 8 juli)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
De laatste borrel van het jaar, daar moet je natuurlijk bij zijn! Niet alleen omdat het heel gezellig is, maar ook
omdat het KB bekend gemaakt zal worden. Dus komt allen! Meer informatie over de locatie volgt nog.
woensdag 3 juli, borrel, locatie volgt nog, 20:00
Walibi
Met Cover naar een pretpark! Dit roepen mensen al jaren en nu gaat het dan toch echt gebeuren. Ga allemaal
mee naar Walibi en beleef een fantastische dag! Meer informatie over de vertrektijd zal nog volgen. De kosten
zullen rond de €25,- liggen. Heb je weekend-ov? Dan krijg je je treinkaartje vergoed! (mits je een bewijs van de
gemaakte kosten hebt) Schrijf nu in. Wij hebben er zin in!
vrijdag 12 juli, Walibi @ Walibi World, 10:00

StudCie
Robocup
Van 27 t/m 30 juni zal het jaarlijkse WK Robocup plaatsvinden, in Eindhoven! Dit betekent dat de Studcie een
reisje organiseerd naar dit immense evenement. Een mooie activiteit voor iedereen die geïnteresseerd is in de
ontwikkelingen op het gebied van robotica, of voor mensen die Practicum Autonome Systemen gevolgd
hebben en wel eens willen zien hoe professionals het doen. Voor de mensen die niet gratis kunnen reizen, zal
er een reiskostenvergoeding zijn.
vrijdag 28 juni, Robocup @ Eindhoven, 09:00
Dark side of the Internet
De Studcie is momenteel bezig met het organiseren van een discussiemiddag over het TOR-Netwerk. Dit vindt
pas plaats over een jaar (11 april 2014) maar we zijn nu al op zoek naar mensen die hier aan mee willen
helpen. We zijn momenteel bezig met contact onderhouden tussen de partijen die we hebben aangeschreven
en aan de hand daarvan kijken hoe we de dag in willen vullen. Het zal gaandeweg komend jaar alleen wel
drukker worden, dus wordt het erg veel om het met ons drietjes allemaal te regelen. Daarom hebben we jou
nodig! Lijkt het je wat om een groot evenement neer te zetten? Mail dan naar darkside@svcover.nl

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
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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.
ExCie
Hou jij ook van reizen? En vind je het interessant wat bedrijven en/of universiteiten in het butienland doen op
ons wetenschapsgebied? Dan is de ExCie misschien wat voor jou! De ExCie organiseert namelijk een
studiegerelateerde reis naar een land binnen Europa. Lijkt het jou leuk om je bezig te houden met het
organiseren van een reis vol leuke studiegerelateerde, culturele en ontspannende activiteiten? Geef dit dan
voor 1 juli aan bij de intern.

Mededelingen van bestuur XXI
SLACK dicht
Grote zomerschoonmaak
Het bestuur en de SLACKcie gaan morgen de SLACK weer zomerproof maken! Dat betekent dat morgen de
SLACK de hele dag dicht zal zijn voor de grote schoonmaak.

Commissiehandleiding
Commissiehandleiding geüpdatet
De commissiehandleiding is weer up to date. Alle stukken die er nog niet in stonden, staan er nu wel in. De
enige uitzondering hierop is het facebook protocol. Gezien de complicaties die er nog zijn met de
facebookpagina, wachten we nog even met het toevoegen van dit stuk tot de problemen die er op het moment
nog zijn met de facebookpagina definitief op zijn gelost.

Ingehamerd
Brainstorm
Joke Kalter
Lotte Noteboom
McCie
Laura van de Braak
Maikel Grobbe
Jelmer van der Linde
Martijn Luinstra
Arnoud van der Meulen
Lotte Noteboom
Davey Schilling
PRcie
Daan Sijbring
Veel plezier in succes in jullie nieuwe commissies!

Uitgehamerd
BoekCie
Maikel Grobbe
Bedankt voor je inzet in deze commissie!

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

Juni
vr 28

Robocup
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Juli
wo 03
vr 12

Borrel & KB bekendmaking
Walibi

- 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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