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Tot slot

Activiteiten

Het is wel een lekker gevoel. Sinds een uurtje ben ik geen voorzitter
van Thalia meer. Alles is afgerond, alleen dit stukje moet nog af. Geen
posters meer maken, vergaderingen houden en van alles en nog wat
fixen. Ik ging daarom ook met een lekker gevoel naar de ALV toe.
Lekker bakkie koffie, effen die puntjes er doorheen jassen. Maar zo
makkelijk gaat het (gelukkig) niet. Er waren wat puntjes van kritiek.
Vooral de kascontrole had veel te melden. De belangrijkste besluitpunten zijn:
* Betere financiële controle. Dus kasboekjes bijhouden, elk maand
afrekening van de commissies en er moet meer gebeuren via de penningmeester.
* 2 Keer per jaar ALV. Zodoende worden de leden meer betrokken bij
de gang van zaken binnen Thalia.
* In de pauze wordt er tot 13:00 uur niet meer gerookt in de Thaliakantine. Zo kan er lekker gegeten worden en kunnen ook de nietrokers onder ons even rustig pauzeren.

Activiteitenkalender 1999-2000
De EVC heeft weer grote plannen dit jaar. Hier zal de agenda voor het
komende jaar gepresenteerd worden, zodat je een beetje rekening
kunt houden met de activiteiten die georganiseerd worden. De
precieze data e.d. worden ter zijner tijd bekend gemaakt. Dit alles
natuurlijk onder voorbehoud:

Ik sta helemaal achter deze besluiten. De leden willen meer inzicht in de gang van zaken
binnen het bestuur. Daar gaat het positieve
imago van het bestuur. Het voorgestelde bestuur is trouwens met vol vertrouwen aangenomen.
Voor mij zit het erop. Straks nog een borrel en
morgen op vakantie. Vervolgens op stage en
daarna kansrekening halen en afstuderen. En
dan... dan ga ik soliciteren en op m’n CV staat
dan dat ik 1 jaar secretaris en 1 jaar voorzitter
ben geweest van een ontzettend dynamische
vereniging, waar ik zoveel geleerd heb: vergaderen, leiden, organiseren, controleren,
overzicht houden. Beetje overdrijven mag wel,
want ik wil graag een baan waar ik een goed
salaris verdien en een mooie Toyota onder
m’n reet krijg. Misschien niet de leukste mensen, maar kan ik wel naar Zuid-Chili op vakantie.
Of misschien een klein bedrijfje waar ‘toffe’
mensen werken, waar je goed mee kunt ouwehoeren. Waar je kunt zeggen wat je denkt
en waar je niet elk moment de kans loopt eruit
gekickt te worden.
Eerst maar eens stage lopen in New York,
‘toffe’ mensen ontmoeten. Hoop ik.....

Oktober: Pooltoernooi bij het House of Billards
November: Galabal i.s.m. andere studieverenigingen
December: Discoschaatsen in het Triavium
Januari: Tentamenstress? Ga karten bij de ANAC!
Februari: Darttoernooi Tactics
Maart: Schieten op je medestudenten: Laserquest
April: De jaarlijkse Paaslympics (sportdag)
Mei: Ga eens lekker uit je dak tijdens de kroegentocht
Juni: Nog even lekker nakletsen bij de Thalia BBQ
Daarnaast worden er natuurlijk ook de nodige feesten georganiseerd, zoals het
Ratjetoefeest, het Fantasyfeest en de zeer
bekende Beestfeesten. Ook staan een nieuw
Thalia weekend en een studiereis naar AmeWoensdag 6 oktober
rika in de planning (zie verderop in deze
16:00 Desda-kantine
nieuwsbrief). Ben je toe aan een nieuw uitBeestborrel
daging? Help dan mee om een van deze activiteiten te organiseren en mail naar
Donderdag 14 oktober
nguyen@sci.kun.nl of spreek hem gewoon
19:30 CZN2
eens aan op de gang!

AGENDA

Film: Startrek Insurrection
Vrijdag 15 oktober
16:00 CZN2

Propedeuse Uitreiking
Dinsdag 26 oktober
19:30 CZN2

Film: Antz
Woensdag 27 oktober
20:00 Hous of Billards

Pooltoernooi
Donderdag 28 oktober

Wanneer komen de pasjes? Die vraag brandt
elk jaar op de lippen van de nieuwe leden en
de leden die zich opnieuw hebben ingeschreven. Voor iedereen die had gehoopt dit jaar
weer zo’n mooi nieuw Thalia-pasje in
ontvangst te mogen nemen, heb ik slecht
nieuws. Afgelopen bestuursvergadering is
besloten de pasjes af te schaffen. Er
zijn hiervoor twee redenen.

21:30 Doornroosje

Beestfeest!!

Toedeloe Martin
P.S. Jelte, Miek, Stephan, Michel, Merijn en
The-Vinh: veel succes met de financieën en
maak er een mooi jaar(verslag) van.

Thalia pasjes

Kijk voor de actuele agenda op
http://www.sci.kun.nl/thalia

1) De pasjes werden eigenlijk helemaal niet
gebruikt
2) Het was altijd weer veel werk om die pasjes
te maken.
Als je je inschrijft voor een evenement dan
wordt voortaan gewoon op een lijst gekeken
of je lid bent en of je dus in aanmerking komt
voor de korting voor Thalia-leden.
Miek Gieben - Secretaris Thalia
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Thalia goes Silicon 2000

Het Bowlingtoernooi

Zoals jullie wellicht weten worden er op dit moment voorbereidingen
getroffen voor een studiereis naar Amerika eind juni 2000. Ik zal hier
even uitleggen wat de studiereis precies inhoudt en wat de stand van
zaken is.

Donderdag 23 september was het dan zover. De eerste activiteit van
Thalia, het bowlingtoernooi, vond plaats. Omdat ik het toernooi al
twee keer had gewonnen, vond men dat ik verplicht was om dit jaar
een stukje te schrijven. Dus dacht ik, laat ik dat dan ook maar doen.
Kan ik mijn zegereeks die voortgezet werd mooi beschrijven. Viel dat
even tegen. Ten eerste bleek dat er een zeer grote opkomst was voor
het bowlen. Langzaam begon mij de moed in de schoenen te zinken.
Het nadeel van zoveel mensen is dat er meer kandidaten voor de titel
zijn, maar laten we het positieve punt ook niet over het hoofd zien:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dat was er zeker. Het was inderdaad zeer gezellig.

Het is de bedoeling dat we eind juni volgend jaar met ongeveer 30
informatici (Thalia leden) twee weken naar San Francisco en Los
Angeles gaan. In die twee weken gaan we waarschijnlijk zeven IT
bedrijven bezoeken. Daarnaast zijn er nog uitgaanstripjes, zoals
Disneyland, Universal Studio’s en Six Flags.
Na die twee weken, kan je eventueel langer blijven, als je dat wilt. (In
dit geval komt er waarschijnlijk wel een klein percentage bij het vliegticket.) Op dit moment hebben we de begroting gemaakt en zoals hij er Toch nog proberende om de titel wederom te winnen, begon ik vol
nu uitziet, zal het inschrijfgeld rond de fl 1000,- zijn. Dit is slechts een goede moed aan het omgooien van de kegels. Nou weet ik niet hoe
indicatie en geeft geen garantie.
het zit met die banen, maar het blijkt altijd dat ik bij een verkeerde
baan sta. Dan weigerde de baan kegels te tellen die omvielen, dan
Eind deze week sturen we de sponsorbrieven naar de bedrijven, die wij waren er weer kegels verdwenen of kwamen de ballen niet terug. En
eventueel zouden willen bezoeken. Dan hopen we, dat we begin no- op een of andere manier waren de kegels bij ons vastgezet, want er
vember alle bedrijven binnen hebben. Dan kan er namelijk met de in- werd gewoon geen strike gegooid. Het zweet begon me al langzaam
schrijving begonnen worden. Rond half december willen we alle defi- uit te breken. Ondanks al deze tegenslag gelukte het me toch om
nitieve inschrijvingen hebben. Maar tegen die tijd krijgen jullie nog eerste in de poule te worden, ondanks zware tegenstand van mijn
bericht. In de tussentijd zouden wij jullie graag willen verzoeken om de mede poule leden. Maar goed, finale plaats zeker, dacht ik. FOUT.
enquête van ‘Thalia goes Silicon’ in te vullen. Hij is te vinden op de Bleek dat er zes andere mensen, die een hogere score gegooid hadvolgende pagina: http://silicon.hexon.cx
den, dus in de finale mochten spelen. BALEN!!!!!
The Silicon Group: silicon@sci.kun.nl

Rake Uitspraken
Deze rake uitspraak ontstond via e-mail. Miek, onze secretaris, mailde
aan het bestuur van Thalia of iemand een stukje wilde schrijven met
het theama ‘Fout’ voor de almanak van onze zustervereniging ‘De
Leidsche Flesch’ uit Leiden. Hieop reageerde onze kersverse voorzitter, Jelte, met:
“Hoi mooi meisje, wat voor computer heb jij?
Klaar”

Het verschil tussen een systemdeveloper en een manager

Maar goed, de finale wordt op de baan naast ons gespeeld, dus kan
ik zien of het niveau van Thalia inderdaad zo hoog is. Nou dat bleek
tegen te vallen. De ene bal na de andere werd fout gegooid.
Aan het eind bleek dat Jeroen van de Grift het “minst slecht” had
gegooid en dus met de eerste prijs naar huis mocht gaan. Tweede
werd Miek Gieben en derde Richard Jaspers. Ook was er een poedelprijs voor Dion Slijp. Uiteindelijk kan ik hier, als oud bowlingkampioen,
wel vrede mee hebben. De opkomst was zeer goed, de competitie
zwaar en de gezelligheid groot. Maar volgend jaar ben ik er weer….
Martijn Rooker
Binnenkort zijn er actiefoto’s van deze happening te bekijken op de
website!

Noodkreet !

A man is flying in a hot air balloon and realizes he is lost. He reduces
height and spots another man down below. He lowers the balloon
further and shouts, “Excuse me, can you help me? I promised my Aangezien wij deze nieuwsbrief niet zijn begonnen met een woordje
friend I would meet him half an hour ago, but I don’t know where I am.” van de redactie, omdat onze ex-voorzitter zo’n lang afscheidswoordje
had, eindigen we deze nieuwsbrief maar met een noodkreet. Ik heb
The man below says, “Yes. You are in a hot air balloon, hovering deze nieuwsbrief altijd met veel plezier gemaakt. Binnenkort ga ik deze
Approximately 30 feet above this field. You are between 40 and 42 universiteit helaas verlaten. Ik zou het jammer vinden, dat met mij ook
degrees N. Latitude, and between 58 and 60 degrees W. longitude.” de nieuwsbrief zal verdwijnen. Zoals je kunt zien, zijn er genoeg leden
“You must be an system developer,” says the balloonist.”I am,” rep- die een bijdrage aan deze nieuwsbrief leveren in de vorm van een
stukje. We zoeken nog een actief Thalia-lid, dat zich bezig wil houden
lies the man. “How did you know?”
“Well”, says the balloonist, “everything you have told me is technically met de eindredactie van de nieuwsbrief. Zoals een eerstejaars het
correct, but I have no idea what to make of your information, and the omschreef: “Tekst tussen lijntjes zetten kan ik heel goed.” Nou dat is
fact is I am still lost, no thanks to you.” The man below says, “You eigenlijk het enige wat er moet gebeuren en op z’n tijd mag je ook eens
must be a manager.” “I am,” replies the balloonist, “but how did you iemand achter zijn broek aanzitten om een stukje te schrijven. Ben je
toe aan een nieuwe uitdaging, mail dan naar thalia@sci.kun.nl of spreek
know?”
“Well,” says the man, “you don’t know where you are, or where you me gewoon eens aan op de gang!
are going. You have made a promise, which you have no idea how to
keep, and you expect me to solve your problem. The fact is you are Mariëlle Weerts
now in the exact same position you were in before we met, but now it
is somehow my fault.”

