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THALIA
Eindelijk wordt er dan weer een blaadje dooi: Thalia uitgebracht. Een
nieuwsblad dit keer. Het doel van dit blaadje is om de leden van Thalia beter
bij de vereniging betrokken te maken. Natuurlijk is dit ook een manier om
iedereen op de hoogté te brengen van allerlei activiteiten, die Thalia
organiseert en waar Thalia aan meedoet. .
Dit is pas de eerste uitgave van het blaadje, een soort proefblaadje. Het is de
bedoeling dat het blaadje maandelijks of tweemaandelijks gaat uitkomen.
Maar zo'n blaadje ontstaat riatuurlijk niet vanzelf. Dus mocht je interesse
hebben om te helpen bij het maken van Thalia 's nieuwsblad, meIdje dan
gerust bij iemand van hetbestuurofbij mij. Ookinzendingen van eigen stukjes,
gedichtjes, puzzels, intieme verhalen en strips zijn van harte welkom De vorm
die het blaadje nu heeft is trouwens geen definitieve vorm. Als je met goede
ideeën komt, dan kunnen we de vorm nog helemaal veranderen.
Namens de redaktie, Martin Bruggink

"Relevante werkervaring binnen handbereik"
Stichting Integranó is een landelijke non-profit organisatie, gerund door
studenten, die stages en werkopdrachten zoekt voor studenten van alle
studierichtingen en dus ook voor informatica. Op deze manier willen wij
ervoor zorgen dat studenten tijdens hun studie al relevante werkervaring
opdoen. Ook is het een mooie kans voor studenten om je op een toekomstige
baan te oriënteren. Nu kun je namelijk gaan kijken wat bedrijvenjou te bieden
hebben en bekijken watje zelfwel en niet wilt. Bovendien voer je een echt
sollicitatiegesprek. En salaris is ook niet gek.
We gaan als volgt te werk: wanneer je interesse hebt in een stage of
werkopdracht via Integrand dan kun je je kosteloos inschrijven bij onze
vestiging aan de Thomas van Aquinostraat 5.0!.36. Ook al ben je maar 1 a 2
dagen in de week beschikbaar, of zou je met iemand samen een opdracht
willen doen dan is het ook zeker de moeite waard omje in te schrijven. Daar
staan de bestuursleden van Integrand voor je klaar en zij kunnen eventuele
vragen beantwoorden. Bovendien kun je meteen in onze map kijken of er een
leuke opdracht voor jou bij zit. We hebben opdrachten vanuit het bedrijfsleven
en (overheids)instellingen in verschillende branches. Dit kunnen zowel het
Midden- en Kleinbedrijf als multinationals zijn.
Op dit moment hebben we in ieder geval 2 interessante opdrachten voor
informaticastudenten. De eerste opdracht gaat om het opzetten en vullen van
een database nodig om inzicht te krijgen in de kosten van de
informatievoorziening (opdrachtnummer 9755). Bij de tweede opdracht is het
de bedoeling dat je Intranet gaat opzetten als informatieplatf?rm m.b.v. Lotus
Domino (opdrachtnummer 9754). Deze twee opdrachten vinden plaats in een
snelgroeiend full-service automatiseringsbedrijf waarvan de hoofdactiviteit
enerzijds bestaat uit het aanbieden van totale IT-oplossingen aan bedrijven,
overheden en

Door deze kolom in de thalia
nieuwsbrief willen we jullie ook
eens laten weten waar wij achter
de schermen mee bezig zijn.
Daarom ga ik op deze plaats in
iedere nieuwsbrief eens wat
relaties van Thalia be- handelen.
Deze keer ga ik het- hebben over
de Stichting BEET. "Stichting
BEET", hoor ik jullie denken,
"wat is dat nou weer?" Nou dat
kan ook wel kloppen, want deze
stichting bestaat nog niet zo lang.
Deze stichting is aan het einde
van vorig schooljaar op- gericht
door de vier studie- verenigingen
die samen het Beestfeest
organiseren. De or- ganisatoren
van dit feest had- den zoveel geld
in beheer, dat de belastingdienst
een beetje lastig begon te worden.
Ook was er niks geregeld als er
eens iets heel erg fout zou gaan.
De notaris zag ook groen en geel

RELATIES
toen we de situatie uitlegden. De
stichting is onafuankelijk van de
vier studie verenigin- gen van de
Beta-faculteit: Marie Curie,
Desda, Sigma en Thalia. De
voorzitters
van
deze
studieverenigingenzijn wel de
bestuursleden van deze stichting.
De stichting houdt ongeveer 4 a
5 vergaderingen per jaar. Deze
stichting kan ook mooi zorg
dragen voor andere gezamenlijke
activiteiten, zoals de film of
andere nog te orga- niseren
happenings. Op deze manier zijn
we gerechterlijk be- schermd bij
het organiseren van gezamenlijke
activiteiten en kunnen we ook
beter zicht houden op de
financiën. Ik hoop dat jullie nu
een beetje een idee hebben wat
er zoal komtkijken bij het
organise- ren van bijvoorbeeld
grote feesten.
Mariëlle
'jullie
eigen
voorzitstertje' Weerts

Vereisten:
Een goede motivatie, goede ideeën
Taakomschrijvingen:
-Organiseren van allerlei (zelfverzonnen) activiteiten.
-Schrijven voor het Thalia Nieuwsblad
-Kantinediensten verzorgen
Interesse? Kom gerust eens langs in de Thaliakantine, of praat eens
met één van de bestuursleden van Thalia. Zij zijn altijd bereid om met
je te praten.
anderzijds het leveren en distribueren van computerhardware en
randapparatuur aan international computerdealers. Bovendien is er kans
op een vaste aanstelling.
Heb je interesse in één van deze opdrachten? Wil je verdere in- formatie?
Of wil je je inschrijven? Kom dan snellangs op onze vestigingTot Snel!!!
Integrand Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 5.0/.36
Tel. 024-361 6] 27

Film: The Lost World dinsdag 12 mei,
Collegezaal N2, 19:30 Leden: F1,50 Niet-leden:
F2,=
Dit jaar wordt op 14 mei de jaarlijkse BêtaBedrijvenBeurs 1998 georganiseerd
door de Stichting BêtaBedrijvenBeurs. Het doel van deze beurs is om
studenten, aio's en oio's in contact te brengen met bedrijven, instellingen en
mogelijke vervolgopleidingen.
De afgelopen maanden zijn veel positieve geluiden te horen geweest over de
arbeiG5markt voor pas afgestudeerde academici, zeker voor afgestudeerden in
de informatica. Nu kun je je afvragen wat je nog te zoeken hebt op een
BêtaBedrijvenBeurs, als de studie toch welleidt tot een baan. Het bezoeken
van de BêtaBedrijvenBeurs kan je echter niet alleen helpen bij het vinden van
een baan, maar ook bij het vinden van de baan. Op de beurs presenteren zich
namelijk vele verschillende bedrijven met eigen stands en lezingen. Het is heel
nuttig om dan ook verschillende bedrijven of instellingen te bezoeken.

Afgelopen jaren heeft de organisatie van de BetaBedrijvenBeurs gemerkt dat
er zowel vanuit de studenten als de bedrijven behoefte bestond, de student
beter op de beurs voor te bereiden. Om hieraan tegemoet te komen heeft de
Stichting BetaBedrijvenBeurs een aantal voorbereidende activiteiten
georganiseerd. Hierbij waren de afgelopen maanden bijvoorbeeld ~en cursus
over zelfanalyse, een cursus over netwerken en een sollicitatietraining.

donderdag 14 mei, Collegezalen rondgang
Betafaculteit
Beestfeest
Doornroosje, Groenewoudseweg
donderdag 14 mei, vanaf 21 :30

Phoenix Volleybal toernooi maandag 18 mei, vanaf 14:00
(Inclusiefbarbecue) Inschrijven bij Gert-Jan

W&N-borrel Georganiseerd door
Thalia woensdag 27 mei, 16:00

Zij die niet op de voorafgaande voorbereidende activiteiten geweest zijn
kunnen overigens gewoon komen, omdat elke voorbereidende activiteit een
op zich staand onderdeel is. Als je vragen hebt kun je natuurlijk altijd bellen,
E-mailen of langskomen in de BBB-kamer.
Telefoon/Fax:
E-mail:
Bezoekadres:

(024)-3652388
bbb@sci.kun.nl
Nam

Met vriendelijke groeten en hopelijk, tot dan..
Organisatie BêtaBedrijvenBeurs 1998

Laatste Beestfeest van dit collegejaar, dus dit is de
laatste keer dat de witte muntjes nog gelden...

Omdat voor sommigen misschien niet duidelijk is, hoe Thalia is opge- bouwd
en wat Thalia allemaal doet, volgt hierover een korte beschrij- ving.
Thalia heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie mensen: voorzitter,
penningmeester en secretaris. Daarnaast bestaat het bestuur nog uit drie
commissievoorzitters. Dat zijn de voorzitters van de kantine-, evenementenen publiciteitscommissies. Deze zes personen vormen samen het bestuurVerder kent Thalia dus de al genoemde commissies. De evenementen
commissie verzorgt allerlei activiteiten, zoals pooltoernooien en films. De
kantinecommissie draagt zorg voor de kantine en draait ook de nodige
borrels. De publiciteitscommissie tenslotte zorgt onder andere voor de
sponsoring van Thalia.
Via Thalia is het mogelijk om goedkoper aan je studieboeken te komen.
Thalia verzorgt activiteiten en zorgt voor de nodige sociale contacten binnen
je studie. Ook kun je via Thalia oude tentamens krijgen.

Thalia op lntemet
Sinds een aantal jaren heeft Thalia een eigen internetpagina. Hierop is naast
de activiteitenagenda, ook de tentarnenbundel te vinden. Verder staat er het
elektronisch smoelenboek waar je informatie over docenten en studenten bij
informatica kunt vinden. Ook is er nog de funpage, bestaande uit een aantal
zeer leuke pagina's.
Sinds kort is het ook mogelijk voor leden van Thalia om hun eigen homepage
bij Thalia te krijgen. Via een link op de site van Thalia, is jouw pagina over
de hele wereld te bekijken. Je kunt zo'n homepage aanvragen door een
formulier in te vullen en in de Thalia bak bij de inleverbakken op de vijfde
verdieping te doen. Deze formulieren liggen in een bak in de Thalia kantine.
Wil je ( actiet) lid worden van Thalia r Meld je dan eens een keer in de
Thaliakantine op de vijfde verdieping of in de Thaliakarner (A5022a).

