Nieuwsbrief Simius Hircus
November

Beste leden,

Inhoud

De nieuwste aanwas van de vereniging is alweer twee maanden aan het
trainen en de vorderingen zijn goed zichtbaar! Deze nieuwe leden hebben
er ook voor gezorgd dat de vereniging de 100 leden heeft gepasseerd, dus
tijd voor een feestje! Komende maand zijn er weer bomvol leuke activiteiten.
Waaronder een uitwisseling, een borrel namens het bestuur, een survivalrun
met de halve vereniging en weer een beruchte kroegentocht. Genoeg om
naar uit te kijken komende maand.

1. Agenda
2. Constitutieborrel
3. Kroegentocht
4. Sinterklaasborrel
5. Pubquiz
6. BOSSO Slopend
7. Uitwisseling Slopend
8. Liftweekend
9. WedCo en SkiCie leden
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11. Karels Broekenwinkel
12. Foto’s
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Groetjes,
Het 6e bestuur der U.S.S.V. Simius Hircus

Agenda

November
Vr
2 november			
ALV survivalbond Papendal
Zo
4 november			
Survivalrun Brugge (België)
Di
6 november			Borrel
Za
10 november			
Survivalrun Vollenhove
Zo
11 november			
Uitwisseling Slopend (Delft)
Do
15 november			Borrel
Vr
16 november			
Constitutie Borrel
Zo
18 november			
Survivalrun Adegem (België)
Zo
18 november			
Survivalrun Groningen
Za-Zo 24 & 25 november		
Survivalrun Doorn
Vr
30 november			Kroegentocht
December
Di
4 december			Borrel
Do
6 december			Sinterklaasborrel
Zo
9 december			
Uitwisseling All Terrain (Eindhoven)
Zo
16 december			
Survivalrun Dinxperlo
Do
20 december			Borrel
Januari
Di
1 januari			Borrel
Zo
6 januari			
Survivalrun Beltrum
Zo
13 januari			
Uitwisseling FEL (Nijmegen)
Do
17 januari			Borrel
Zo
20 januari			
Survivalrun Westerbork
Wo
23 januari			Pubquiz

Runs november-januari

Consititutieborrel

Onze Constitutieborrel, of CoBo, komt er bijna aan, op vrijdag 16 november
is het zo ver. Maar wat is het nu eigenlijk, tijdens onze CoBo komen andere
besturen van bevriende verenigingen ons, het bestuur, feliciteren met ons
komende bestuursjaar. Deze besturen mogen onze items (het gastenboek,
de vlag, de staf met bijbehorende pedel en de bestuursleden) ‘brassen’
wat een ander woord is voor jatten/optillen en naar buiten dragen. Als dit
gebeurd moeten wij als bestuur een tegenprestatie leveren voor de vereniging die een item van ons heeft gebrast om dit weer terug te krijgen. Wij
hebben hier natuurlijk helemaal geen zin in, dus vragen wij al onze leden om
het brassen tegen te gaan. Mocht je meer informatie hierover willen, zijn
er genoeg (oud)leden die je mooie verhalen over afgelopen jaren kunnen
vertellen.
Nuttige info:
Vrijdag 16 november, van 20.00 t/m 23.00 uur in de werfkelder van S.S.R.N.U. aan de Oudegracht 32, 3511 AP Utrecht (trap naar beneden pakken
om bij de werfkelder te komen, daar is de ingang). Wij regelen bier en wat
snacks dus kom gezellig een biertje doen en wie weet daarna door de stad
in.

Kroegentocht

Op 30 november is de volgende kroegentocht!
Leden: ‘Huh, dat is al snel!?’
KroCo: ‘Dat is zeker snel! Razendsnel en het wordt nog veel sneller. Dit kan
wel eens de snelste kroegentocht ooit worden.’
Leden: ‘Dan ga ik me maar als de wiedeweerga aanmelden.’
KroCo: ‘Doe dat, want de inschrijvingen stromen al rap binnen.’
Aanmelden kan bij iedereen van het Comité, maar het liefst bij Marije. Meer
informatie volgt snel.

Sinterklaasborrel

Afgelopen weken is het iets rustiger geweest bij de ECO, na de Nieuwejaarsdag en de Vuurmaakborrel. De inschrijvingen van Doorn zaten vol en er
stonden even geen borrels meer op de planning, maar
Hoor de wind waait door de bomen, zelfs in Utrecht waait de wind.
Zou de goede Sii-iint wel komen nu hij het weer zo lelijk vindt? Nu hij het

weer zo lelijk vindt.
Nou, dat hebben we met ECo even gecontroleerd en we hebben goed
nieuws. De Sint heeft besloten om ook dit jaar ons een bezoekje te geven.
Hij had het erg druk tot zijn verjaardag maar hij komt graag afterpartyen
in Utrecht samen met zijn Epische copieten. Hij heeft hierbij de ECo de vrije
hand gegeven om deze borrel zo episch mogelijk te maken. Dus bij deze ben
ook jij van harte uitgenodigd om op 7 december in de avond de verjaardag
van deze goedheiligman alsnog goed te vieren. Precieze informatie zoals
een tijd, locatie, outfit of een eventuele prijs wordt nog overlegd met de
regelpiet maar het is in ieder geval direct na de training!

Batavierenrace

De inschrijvingen zijn geopend voor de Batavierenrace. Dit is een hardloop
estafette van 180 km. Iedereen loopt zo een afstand tussen de 2,6 en de 10
km en wordt dan weer afgewisseld. Aan het einde van de run wordt het nog
gezelliger als dan het festival opent en we gezellig met zijn allen genieten
van onze mooie tijd en een biertje, Inschrijven kan bij de ECO, maar wees er
snel bij, want er zijn maar 25 plekken!

BOSSO

Het Bestuurs Overkoepelend Studenten Survival Overleg (BOSSO) is een
groep bestuursleden van de vijf (mogelijk binnenkort zes) studenten survival
verenigingen in Nederland. Deze organiseren jaarlijks onderlinge uitwisselingen tussen de verenigingen om zo op elkaar survivalbaan te trainen en voor
een gezellig dag. De data voor de uitwisselingen stond al in vorige nieuwsbrief, alleen hebben wij gewisseld met Tartartos. Dus als je al keurig de data
in je agenda had gezet moet je deze even omwisselen.
Zo
11 november Slopend
Zo
9 december
All Terrain
Zo
13 januari
FEL
Zo
17 maart
Simius Hircus
Za
18 mei		
Tartaros

Het andere wat de BOSSO organiseert is het NSSW, het Nationaal Studenten Survival Weekend, de data hiervoor is vrijdag 15 t/m zondag 17
februari. Hou dit weekend dus ook vrij in je agenda, want het belooft nu al
een heel gezellig en sportief weekend te worden waar je veel andere leuke
mensen kan ontmoeten. Ook hier zal uitgebreide informatie over volgen.

Uitwisseling Slopend

Volgende maand is de eerste BOSSO-Uitwisseling van het jaar, op zaterdag
11 november gaan we met z’n alle naar Slopend toe, in Delft. Om 14.00 uur
beginnen we met de training op hun survivalbaan, daarna is er de mogelijkheid om met z’n alle gezellig te eten (voor maar €5,-). Je kan je via deze link
aanmelden: https://goo.gl/forms/8hRIeppyrqqK5lD53.
Het beloofd een gezellige en leuke dag te worden.

Liftweekend

Afgelopen jaar was het ons Lustrumjaar, daarvoor was een speciale Lustrum commissie opgezet, de LuCo. Dit jaar heeft de ECo heeft bepaalde
activiteiten van de LuCo overgenomen. Maar doordat het niet mogelijk is
om alle activiteiten van twee commissies, nu door één commissie te laten
doen, hebben ze helaas het liftweekend moeten laten schappen. Vandaar
de vraag vanuit de ECo of er mogelijk leden zijn die een aparte commissie
willen opzetten om het liftweekend te organiseren. Mogelijk kan dit in de
toekomst worden uitgebreid naar een ‘race commissie’ waar het liftweekend, de Bata en een adventure race onder vallen. Mocht je hiervoor interesse hebben, stuur dan een mailtje naar info@survivalutrecht.nl.

WedCo, Skicie en Almanakcie leden

Naast leden die een nieuwe commissie willen oprichten, zijn we ook nog op
zoek naar leden die een tweetal commissies willen versterken. Dit gaat om
de WedCo, die alles regelt omtrent onze eigen Survivalrun die we in juni organiseren. Denk hierbij aan het regelen van alle vergunningen, sponsoring,
de inschrijvingen, de vrijwilligers en alles dat er verder bij komt kijken. Heb
je interesse? Stuur dan een mailtje naar run@survivalutrecht.nl of spreek
Simone of Astrid even aan.
Daarnaast hebben we ook een SkiCie, of hadden we een SkiCie, die de
skivakantie organiseerde voor alle geïnteresseerde leden van de vereniging.

Afgelopen jaar bestond deze commissie uit twee meiden, alleen is een er
dit jaar mee gestopt. Dus mochten er fanatieke skiërs of snowboarders zijn,
of mensen die het gewoon heel leuk lijken om een skireisje te organiseren,
stuur dan een mailtje naar info@survivalutrecht.nl of spreek Olivia aan (als
we ooit weer verblijd zijn met haar aanwezigheid).
Tot slot is afgelopen jaar een fabuleuze almanak gefabriceerd. Om hetzelfde dit jaar weer te realiseren heeft de Almanakcommissie meer leden nodig.
Interesse? Stuur een e-mailtje naar almanak@survivalutrecht.nl.

AVG

Zoals de meeste van jullie wel weten moet elke vereniging zich sinds 25
mei jongstleden houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo ook dus wij. Hiervoor hebben we een apart formulier voor
opgesteld die elk lid moet ondertekenen. Je kan daar zelf in bepalen waar
je toestemming voor geeft, wat wij mogen doen met je gegevens. We gaan
niet opeens al je gegevens verkopen (tenzij we een hele goede prijs ervoor
krijgen :p) dus ze zal hier eigenlijk niets van merken. Het is alleen dat we dit
volgens de wet nu moeten vastleggen. Alle nieuwe leden (sinds september)
hebben dit formulier al ingevuld omdat we het hebben toegevoerd aan het
lidmaatschapsformulier. Maar dit geldt niet voor alle leden die al langer
dan een maand lid zijn. Deze moeten even bij een bestuurslid een het AVG
formulier vragen en invullen, zodat alle leden dit formulier hebben ingevuld,
bij voorbaat dank.
Bijvoorbeeld: Als je ons voor alles toestemming geeft zal er niets veranderen
zoals het eerst was. Maar als je geen toestemming geeft dat we jouw foto
op de site mogen plaatsen, moeten wij bij elke foto kijken wie erop staan en
of al die mensen ons toestemming hebben gegeven. Anders mogen wij die
foto niet plaatsen.

Karels Broekenwinkel

Wil je ook zo’n gave Simius Hircus broek? Ze zijn weer op voorraad! De
broeken zijn te bestellen bij Karel voor €20,- per stuk. Hiernaast hebben we
ook bufjes voor het koude winterweer, deze zijn €8,-. Ook hebben we echte
Simius Hircus t-shirt. Misschien heb je er al mensen in zien lopen, en voor

maar €7,- kan je zelf eigenaar worden van zo’n prachtig exemplaar. Spreek
hiervoor de eigenaar van Karels Broekenwinkel of een bestuurslid aan, of
mail naar info@survivalutrecht.nl.

welke shirts zitten, ook zitten alle dozen dicht en kan je er niet in kijken
zonder ze open te maken. Wel staan er op elke doos een sticker met wat er
in hoort te zitten, alleen klopt géén van alle stickers die op de dozen staan.
De dozen gaan lastig open, dus bij het eruit halen krijg je een ‘grabbeltoneffect’, waarbij je de overige shirts in de doos niet ziet.
(Op de afbeelding hierboven zitten alle categorie-shirt in de doos met de
juiste sticker. Voor deze puzzel is dit dus niet het geval.)
Wat is het minimale aantal shirts dat je uit welke doos/dozen moet halen,
om er zeker van te zijn dat je weet wat er in elke doos zit (dus: uit welke
doos/dozen haal je welk aantal shirts)? Leg ook uit waarom.
Mail je antwoord naar info@survivalutrecht.nl.

Foto’s

Zoals jullie kunnen zien is het erg leuk als er foto’s in de nieuwsbrief staan.
Heb jij nou een leuke foto gemaakt die echt in de nieuwsbrief moet!?! Stuur
deze dan naar info@survivalutrecht.nl met erbij wanneer deze is gemaakt,
eventueel met een leuk verhaaltje, maar dit hoeft niet. Dan zorgen we ervoor dat de foto in de nieuwsbrief komt.

Puzzel

Ook deze maand is er weer een nieuwe survivalpuzzel. Wil je de oude puzzels oplossen, dan kan je deze op de site vinden onder het kopje Archief in
de map Puzzels.

Foute doos stickers:
Er zijn drie dozen, in een doos zitten 10 KSR-shirts, in de andere 10 MSRshirts, en in de laatste 5 KSR- & 5 MSR-shirts. Je weet niet ik welke doos

