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Beste leden, donateurs en personeelsleden, 
 
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2017. We zijn 
het jaar leerzaam begonnen met de Nieuwjaarslezing en 
de Workshop Scrum bij Quintor. Er staan nog veel meer 
toffe evenementen op de planning, dus houd vooral de 
website en de Facebookpagina in de gaten! 
 
Middels deze weg wil ik jullie ook herinneren aan de 
opinieonderzoeken die eraan komen. Houd daarom je e-
mail de komende tijd in de gaten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leon Wetzel 
Secretaris der S.V. RealTime ´16 - ‘17 
 
Bestuur 
Op de afgelopen ALV van 31 januari is de samenstelling 
van het bestuur veranderd. Het zeventiende bestuur der 
S.V. RealTime bestaat momenteel uit: 
 
Voorzitter  René Kluitenberg 
Secretaris  Leon Wetzel 
Penningmeester  Michaël van der Veen 
Intern coördinator  Rutger Gerrits 
Extern coördinator  Angela Nieboer 
 
Commissies 
Ieder jaar richten wij een aantal commissies op om meer 
te organiseren voor studenten. De commissies die dit 
jaar zijn vervuld zijn de activiteitencommissie, de 
reiscommissie, de introductiecommissie, de 
promotiecommissie, de studiecommissie en de LAN-
commissie. 
 
Wij zijn altijd op zoek naar studenten die onze 
commissies kunnen aanvullen! Je kunt een bestaande 
commissie aanvullen, maar ook zeker nieuwe 
commissies. Om de bekendheid van medezeggenschap 
bij studenten te stimuleren willen wij een 
onderzoekscommissie oprichten, waarbij het vergroten 
van de bewustheid over medezeggenschap centraal 
staat. 
 
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar onze intern 
coördinator (intern@sv-realtime.nl). Mocht je meer 
willen weten over de onderzoekscommissie, stuur dan al 
je vragen naar research@sv-realtime.nl. 
 
Evenementen 
Iedere maand organiseren wij als studievereniging 
diverse activiteiten en een borrel. In de regel vindt er op 
de laatste donderdag van de maand een activiteit plaats. 

Wil je ook graag een keer mee met een activiteit of 
gezellig langskomen op de borrel? Schroom dan niet en 
houd onze Facebookpagina in de gaten. Hier worden alle 
gebeurtenissen op tijd bekend gemaakt. Opgeven kan 
door je aan te melden op de website, een mailtje te 
sturen naar de secretaris of door even langs te komen op 
ons kantoor te TN/D225. 

 
Mijn RealTime 
Met je Mijn RealTime-account kan je je heel eenvoudig 
aanmelden voor al onze activiteiten. Je kunt via onze 
website ook je gegevens wijzigen en toegang krijgen tot 
de RealTime Agenda. Er is ook een inputformulier te 
vinden waar je al je ideeën met ons kunt delen! Heb je 
nog geen toegang tot je Mijn RealTime-account? Stuur 
dan een e-mail naar account@sv-realtime.nl. 
 
Agenda 
Zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief, organiseren 
wij een hoop interessante en leuke dingen. Hieronder 
een kort overzicht van wat er de komende tijd op de 
planning staat. 
 
Donderdag 16 februari 
Om 17.30 uur gaan we langs bij Quintor voor de enige 

echte Crash & Compile! Wie de meeste opdrachten het 

snelst oplost, krijgt de meeste punten. Maar maak je 

fouten in jouw code, dan krijg je een leuke opdracht om 

dit te compenseren. 

Na de Crash & Compile vindt de maandelijkse borrel bij 

Café van Diepen. Heb jij meer updates dan dates gehad 

de afgelopen tijd? Maak je alleen verbinding met je 

localhost? Kom dan naar de februariborrel om 22.00 uur, 

waar je tevens kunt nagenieten van de Crash & Compile 

bij Quintor! 

Dinsdag 28 februari 

Wil jij je hersenen goed gebruiken? Heb jij kennis die 

niemand anders heeft? Laat het iedereen zien door mee 

te doen aan onze pubquiz en bewijs hoe slim je bent! 

Misschien winnen jij en je groep zelfs wel onze prijs. De 

pubquiz zal om 20.00 uur beginnen in Café van Diepen. 

Donderdag 16 maart 

Op 16 maart vindt de derde #OnTheMOEV-lezing van het 

jaar plaats. Tijdens de lezing gaan we kijken naar 

kunstmatige intelligentie. De sprekers zullen zo spoedig 

mogelijk bekend gemaakt worden, dus houd onze 

website in de gaten. 

Woensdag 22 maart 

Op 22 maart brengen we een bezoekje aan de RDW in 

Hoogkerk. Diverse workshops worden aangeboden op 

het gebied van beveiliging, data science en visualisatie. 

Na de workshops zullen er pizza’s zijn, evenals een 

moment om te netwerken. De InHouse zal beginnen om 

15.00 uur. 

Donderdag 23 maart 

Op 23 maart is het weer tijd voor de maandelijkse 

borrel! Kom samen met ons gezellig een drankje drinken 

en vertel ons je mooiste verhalen in Café van Diepen. 
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Woensdag 5 april 

Op 5 april komt Arriva langs om ons meer te vertellen 

over de rol van ICT in het openbaar vervoer. De lezing – 

georganiseerd door de studiecommissie – zal 

plaatsvinden in de Aula van de Van DoorenVeste. De 

lezing zal beginnen om 18.30 uur. Misschien is er taart 

aanwezig vanwege een verjaardag… 

Donderdag 13 april  

In de avond van 13 april vindt de oud-besturenavond 

plaats! Op deze avond vindt een borrel plaats waar de 

leden in contact kunnen komen met oud-bestuursleden 

van de vereniging. De borrel zal plaatsvinden in Café van 

Diepen. 

Woensdag 19 april  

Op 19 april gaan we op bezoek bij Get There in Leek. 

Onderwerpen zoals big data, beveiliging en het bedrijf 

zelf zullen de revue passeren. Meer informatie over de 

precieze planning van deze InHouse volgt nog.  

Zondag 23 april t/m zaterdag 29 april 

In de meivakantie is het weer tijd voor onze 

buitenlandse reis! De reis zal dit jaar gaan naar het 

geweldige Krakau. Meer informatie zal de komende tijd 

volgen. De ledenprijs voor deze activiteit bedraagt €180, 

de niet-ledenprijs €220. Houd onze website in de gaten 

voor het laatste nieuws omtrent de reis. 

Woensdag 10 mei 

Het jaarlijkse Jobfestival komt er weer aan! Ben jij (bijna) 

afgestudeerd en wil je je optimaal voorbereiden op je 

carrière? Ben je op zoek naar een baan of stageplaats en 

wil je alvast solliciteren bij de tofste werkgevers uit de 

IT-sector? Dit alles en meer is mogelijk tijdens het Job 

Festival van het Instituut voor Communicatie, Media & 

IT. 

Zaterdag 12 mei t/m 14 mei 

Het is weer zover, de LAN-party komt er weer aan! Een 

weekend lang gaan wij weer gezellig gamen bij Spindle. 

De komende tijd zal alle informatie bekend worden 

gemaakt, stay tuned! 

Overige evenementen 
8 maart   Gala 
20 – 24 maart Kandidaatstellingsperiode 

medezeggenschapsraden 
21 maart   Workshop Gamification 
   (door IT Academy) 
15 – 19 mei Verkiezingen 

medezeggenschapsraden 
23 mei   InHouse VCD 
1 juni   #OnTheMOEV IV 
29 juni   InHouse Quintor 
7 – 9 september  Introductiekamp 
 

Study Support 
Voor enkele eerstejaars vakken bieden wij vanaf februari 
ondersteuning aan in de vorm van vragenuurtjes. Deze 
vragenuurtjes vinden plaats in TN/D254 op verschillende 
datums. De eerste vragenuurtjes vinden plaats op: 
 
17 februari  OOP 2 
28 maart   Research 
2 mei   Research 
7 juni   Statistics 
 
Het is mogelijk dat in de tussentijd extra vragenuurtjes 
worden ingepland. Mocht je interesse hebben om te 
helpen bij een van onze vragenuurtjes, schroom dan niet 
om contact op te nemen met de intern coördinator 
(intern@sv-realtime.nl). Houd voor de tijden en 
eventuele wijzigingen de website en onze 
Facebookpagina in de gaten! 
 
Studie & Carrière 
Wist je dat je op onze website tegenwoordig heel 
eenvoudig alle informatie over de opleiding kunt vinden? 
Zo vind je op onze website niet alleen de OER en handige 
link naar het tentamenrooster, maar ook informatie over 
vervolgopleidingen, afstudeerrichtingen en over de 
medezeggenschap. Het Carrièregedeelte bevat vacatures 
voor stageplekken en andere carrièremogelijkheden. Je 
kunt alle informatie vinden op https://www.sv-
realtime.nl/studie-carriere. 
 
Wist je dat… 
… je tegenwoordig alle oud-besturen van S.V. RealTime 
kunt bekijken op onze website? Op https://www.sv-
realtime.nl/over-realtime/bestuur vind je alle oud-
besturen met in - sommige gevallen - de bijbehorende 
bestuursfoto! 
 
… je op onze website een inputformulier kunt vinden 
waarin je al je ideeën en tips kwijt kunt? Je kunt het 
formulier vinden op https://www.sv-realtime.nl/mijn-
realtime/input. 
 
… je heel eenvoudig al onze evenementen automatisch 
in je agenda kunt hebben? Je kunt toegang krijgen tot de 
RealTime Agenda door een e-mail te sturen naar 
agenda@sv-realtime.nl. 
 
… er in februari vijftien leden jarig zijn? Onze felicitaties 
aan de jarigen! In september zijn de meeste leden jarig, 
gevolgd door juli. 
 
… je je kunt aanmelden als begeleider of vrijwilliger voor 
het introkamp van komend collegejaar? Voor vragen en 
aanmelding kan je contact opnemen met de 
introductiecommissie (introductie@sv-realtime.nl). 
 
Dit was de eerste nieuwsbrief van het jaar. Wij 

verwelkomen je graag op onze komende evenementen. 

Wil jij nog een commissie aanvullen? Mail dan naar 

intern@sv-realtime.nl 
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