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Beste leden, donateurs en personeelsleden, 
 
Voor jullie ligt de tweede nieuwsbrief van 2017. Sinds de 
laatste nieuwsbrief hebben we enorm veel meegemaakt. 
Zo zijn we op reis gegaan naar Krakau, hadden we een 
fantastisch gala en vonden er verschillende toffe 
lezingen plaats.  
 
Het collegejaar is alweer bijna voorbij en de vakantie 
nadert snel. We hopen dat jullie een fijne vakantie gaan 
hebben en hopelijk zien we jullie in het nieuwe 
collegejaar weer snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leon Wetzel 
Secretaris der S.V. RealTime ´16 - ‘17 
 
Commissies 
De verschillende commissies hebben ook weer van alles 
ondernomen deze periode. 
 
In de meivakantie heeft de reiscommissie de jaarlijkse 
buitenlandse reis naar Krakau neergezet. De vereniging 
was van maandag 24 april t/m vrijdag 28 april in deze 
mooie stad, en de aanwezigen hebben hier veel cultuur 
opgesnoven en erg genoten met zijn allen. 
 
Nu de zomervakantie langzaam nadert, komt ook het 
begin van het nieuwe jaar in zicht. De introcommissie is 
druk bezig met het organiseren van het introkamp, dit 
begint mooi vorm te krijgen. 
 
Verder vond in het weekend van 12, 13 en 14 mei de 
jaarlijkse LAN-party plaats in The Big Building in 
Groningen. Het was een geweldig weekend op het 
kantoor van Spindle! 
 
Verder had de studiecommissie op woensdag 10 mei een 
lecture over Search Engine Optimization georganiseerd. 
Aan het einde van de maand had de 
activiteitencommissie een escape room op de planning 
staan, dit samen met eten bij een pizzeria. 
 
Wij zijn altijd op zoek naar studenten die onze 
commissies kunnen aanvullen! Je kunt een bestaande 
commissie aanvullen, maar je kunt ook zeker nieuwe 
commissies aanvullen. Geïnteresseerd? Stuur dan een e-
mail naar onze intern coördinator (intern@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 sociale 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 secretaris@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 22 juni 

Is er iemand die je heel graag met pijl en boog wil 

beschieten? Doe mee met Archery Tag! Je gaat 

gewapend met pijl en boog het strijdveld in om samen 

met je team zoveel mogelijk punten binnen te halen en 

boven al het spel te overleven! 

Dinsdag 27 juni 

Op dinsdag 27 juni maken wij ons enige echte kandidaat-

bestuur bekend! Kom onder het genot van een drankje 

het kandidaat-bestuur feliciteren en geniet van het 

(naderende) einde van je tentamen- en projectweken. 

Donderdag 29 juni 

De laatste InHouse van het collegejaar staat alweer op 

de planning. Op donderdag 29 juni gaan we langs voor 

Quintor. Je wordt vriendelijk verzocht je zo spoedig aan 

te melden, want vol = vol! Tijdens de InHouse zal 

Machine Learning centraal staan. 

Dinsdag 4 juli 

Samen met onze partners gaan we barbecueën! Ben jij 

nog op zoek naar een leuke stage of bijbaan? Of heb je 

gewoon zin in een toffe barbecue met al je 

studiegenoten? Kom dan op 4 juli langs! 

Zaterdag 26 augustus 

Samen met Tweakers gaan we naar Gamescom in 

Keulen! We gaan met bus en trein naar Keulen, maar 

onderweg hoef je je absoluut niet te vervelen. Tijdens de 

treinreis kan je gamen met en tegen andere nerds en 

kan je in gesprek gaan met de mensen van Tweakers 

over alle ICT-onderwerpen die denkbaar zijn. 

Het bestuur heeft kortingscodes geregeld waarmee je 

voordeliger uitkomt als je je kaartje koopt. Na 

aanmelding op onze website krijg je een kortingscode 

die je kunt gebruiken om via Tweakers een kaartje te 
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kopen. De hoeveelheid kortingscodes is beperkt, dus 

wees snel met aanmelden! 

Overige gebeurtenissen 
11 juli   Actieve ledendag 
28 juli   Systeembeheerdersdag 
7 – 9 september  Introductiekamp 
 
Study Support 
Vanaf volgend collegejaar zal Study Support weer 
beschikbaar zijn! 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. 
 
Dit was de tweede 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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