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Studievereniging Cover <bestuur@svcover.nl> 8 juli 2013 18:00
Aan: all@svcover.nl

Covernieuwsbrief
8 juli (volgende nieuwsbrief 2 september)

Mededelingen van commissies

Actie
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 je nu in. De inschrijvingen zullen dinsdag om 12.00 uur ('s middags!) sluiten
vrijdag 12 juli, Walibi @ Walibi World, 09:00

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 aantal 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.

ExCie
Hou jij ook van reizen? En vind je het interessant wat bedrijven en/of universiteiten in het buitenland 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
aan bij de intern.

Mededelingen van bestuur XXI

Informatica Alumnivereniging
Naam gezocht!
Zoals jullie al dan niet weten, zijn Wilco Wijbrandi en Jan Kazemier bezig met het oprichten van een
alumnivereniging voor Informatica-alumni van de RUG. Nu moet hiervoor nog een naam gekozen worden.
Mocht je dus een tof idee hebben, laat het ons weten op het Coverforum, of op onze LinkedIn-pagina

Kandidaat-bestuur

https://docs.google.com/form...gstZG-4G2SQxd4OCICCI/viewform
mailto:intern@svcover.nl
mailto:intern@svcover.nl
mailto:intern@svcover.nl
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4074304&type=member&item=255227564
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Het KB is bekend gemaakt
Het is ons een eer en een waar genoegen om ons kandidaat-bestuur, dat op de afgelopen borrel bekend is
gemaakt, aan jullie voor te mogen stellen:

Harmke Alkemade - Voorzitter
Jelmer van der Linde - Secretaris
Martijn Luinstra - Penningmeester
Davey Schilling - Commissaris Intern
Sybren Römer - Commissaris Extern & Vice-Voorzitter

Vakantie
Fijne vakantie!
Dit is hem dan al weer, de laatste week van het collegejaar! Iedereen is nog even bezig, maakt zijn laatste
essay af, of maakt nog een laatste hertentamen. Maar je merkt het overal, het collegejaar loopt ten einde. Het
bestuur wenst jullie allemaal een hele fijne vakantie toe! 

Ingehamerd

Er zijn de afgelopen 2 weken geen mensen ingehamerd.

Uitgehamerd
MeisCie
Merel Cuperus
Stef van der Struijk

Bedankt voor jullie inzet in deze commissie!

Activiteitenagenda
uitgebreide agenda: www.sv cov er.nl, XML, iCal, HTML, SLACK- & broodjesrooster

Juli
  vr   12    Walibi

Augustus
  di   20    Ouderejaarsbijeenkomst introkamp
  vr   30    Introkamp
 
- Elke week is er ook een DoMBo (DOnderdagMiddagBOrrel) in de Coverkamer om 16:00 uur.

http://www.svcover.nl/
http://www.google.com/calendar/feeds/s16ii08dg06pt83j0mblbnqfrc%40group.calendar.google.com/public/basic
http://www.google.com/calendar/ical/s16ii08dg06pt83j0mblbnqfrc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
http://www.google.com/calendar/embed?src=s16ii08dg06pt83j0mblbnqfrc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam&gsessionid=yofT9IRvkSFzfZ34cOCaGA
http://www.google.com/calendar/embed?src=ZHQ4bmNhNnV0anVtN2VmY2s3OTExdjMzNzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

