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gaan studeren. Maak nu de tweede goede keuze en wordt lid van NOVA.

volgen en veel (meet)rapporten schrijven. Het kan dan soms best 
vermoeiend zijn om goed gefocust te blijven. Als het even niet meer lukt 
staan wij voor je klaar. Studentenvereniging NOVA is er voor jou! Wij 
zorgen voor het stukje ontspanning tussen de lessen door. Lekker even 

samen met je medestudenten. Verder zijn we iedere 
donderdagmiddag en avond open en kun je een biertje/frisje komen 

medestudenten naar toe kunnen gaan. 

heel veel gezelligheid. Een aantal dingen staan kort beschreven in dit 

Geniet ervan zolang je kan!

Inleiding
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Wat is Studentenvereniging NOVA

Wat is NOVA?
NOVA is in 1988 opgericht en we 

geen ontgroeningen of andere 

biertje te komen drinken. Wij zijn 

de studenten. NOVA is eigenlijk 
gewoon voor de gezelligheid 
binnen de school. De meeste 

een sterke band met de school. 

twee maal de bouw van de SooS 
betaald. Ook leraren zijn 

Doelstelling
Je zou kunnen zeggen dat de 

de onderlinge contacten tussen 
studenten van verschillende 

onder meer door het organiseren 

maar is er voornamelijk voor de 

zolang de rest er maar geen last 

NOVA lid
Aangezien niet leden ook 
welkom zijn vraag je je misschien 
af waarom je dan lid zou worden. 

als eerst op de hoogte gebracht 
van alles wat er in en om NOVA 
gebeurt! NOVA lid zijn is ook 

doen van een drankje. Leden 

wintersport kan je als lid 
goedkoper mee. Verder is er nog 

alleen leden mee.

Zo gesloten
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Open keuken

koken ben je ook van harte welkom.

Donderdag SooSen
Donderdag is de studentenavond in 
Nederland. Ook NOVA doet hier aan mee. 
De ene week is er een “gewone” SooS en de andere week zal er muziek 

beter beginnen dan met een kater?

Ledenpassen
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Kwartaal feesten
Eens per kwartaal organiseert NOVA 
een groot feest. Deze feesten zijn 
meestal op vrijdag en beginnen pas ’s 

en we regelen een goeie DJ die je de 
hele avond/nacht zal bezighouden. 

Oktoberfest

want wij studenten willen graag 
meegenieten met het feest van 
onze Oosterburen. De SooS wordt 

thema en de pullen zijn ook niet weg 
te denken. Deze avond hebben we 

zodat je als echte duitser kunt drinken 
uit een pul. 

Kerstdiner
Het enige feest van het jaar waarin je 
verwacht wordt net gekleed te komen. 
Ieder jaar zijn er voor dit culinaire 
hoogstandje een aantal danslessen 
waarbij je naast het standaard lompe 
stampwerk nu eindelijk eens kunt 

eens ergens op lijkt. De SooS wordt 

diner van afgelopen jaar zijn we benieuwd wat de nieuwe commissie dit 
jaar gaat doen.
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Verschillende DJ’s draaien van dirty house tot 

belachelijk veel subwoofers in de SooS gezet en 
de volgende ochtend heb je gegarandeerd 

Dan mag je dit feest zeker niet missen! 

een grote taart… Iedereen krijgt een stukje en dan kan het gevecht 
beginnen… Trek je ouwe kleren aan en mis dit feest niet! 

LAN SooS

degene die iedere dag meteen achter 

voor de lol digitaal je medestudenten 

Je moet wel je eigen computer mee 

lessen tot in de vroege uurtjes door te gaan. 

Klaar?
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Openingsmaand Code Geel
Code Geel is de openingsmaand van NOVA. Waarom heet 
dit Code Geel vraag je jezelf misschien af. Code Geel slaat 

om andere leden en NOVA zelf te leren kennen.

We gaan het kennismakingsweekend en de OWEE nog eens 

en kijk hoe gezellig een donderdagavond kan zijn. Het begin 

Viva Las NOVA
De SooS wordt omgetoverd tot een klein Las Vegas. Een kaartje leggen of een 

Dus kom onder het genot van een hapje en een drankje genieten van de bands.

 

Geel. Dit is een geniaal feest met veel 

om met dit feest Code Geel af te sluiten 

en zorg dat je dit feest niet mist.
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Met NOVA op wintersport

om naar je lessen te gaan. In jouw hoofd zit 

berg met een biertje in je hand genieten van de 
heerlijke zon. Snoeihard de berg af skiën/boarden 

weggaan kunnen we de reis aan iedereen goedkoop aanbieden. Lid of 

zondagmiddag poepiebruin en met een kater weer afgeleverd bij de 
SooS.

mee. Er gaan zelfs mensen mee die helemaal de berg niet opgaan. Die 
komen alleen voor de gezelligheid mee. Overdag kun je je helemaal 

uitleven op de berg en iedere avond 

weer een geniaal feest! 
Inschrijven kan in de SooS. 

www.wispo.org 
kijken.
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Algemeen

tot een succes maken. Voor een commissie kan je gevraagd worden of kan je 
jezelf aanbieden. Op deze pagina staan een aantal commissies die nog niet 
genoemd zijn.

Vind jij het leuk om te koken voor grote groepen? 
Is het fornuis jouw domein? Dan is deze 
commissie echt iets voor jou. De keukencom zorgt 

Zonder vrijwilligers geen feesten in de SooS! Dus 

wil jij leuke themafeesten bedenken? Sluit dan 
aan bij de feestcom. Zorg voor de aankleding van 

 

Deze commissieleden zorgen voor het algemene onderhoud van de SooS. Zij 

de SooS worden 
georganiseerd. Tijdens SooSen zorgen zij voor alle barzaken.

ingesteld worden. Natuurlijk is onderhoud aan deze apparatuur niet weg te 
denken. Dit hoort bij deze commissie dan ook bij jouw taak.
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Omdat je daardoor veel mensen leert 

vooral heel gezellig is. Daar komt bij dat als 

deel mag bepalen van wat er gebeurd.

Door aan het bestuur aan te geven dat je graag wil meehelpen. Je kunt 
ook vragen stellen wat welke commissie precies inhoudt. Heb jij een 

commissie voor? Dan moet je ook zeker een keertje langs komen in de 
SooS en gewoon je eigen commissie oprichten. Natuurlijk kun je ook 
gewoon een van de bestuurspoppetjes aanspreken.

Als je in een commissie zit wil dat zeggen dat je een deel van de 
verantwoordelijkheid neemt voor het reilen en zeilen van de vereniging. 
In het verleden is gebleken dat commis
sies soms niet goed lopen omdat sommige 
mensen hun verantwoordelijkheden niet 
nemen. Maak daarom de juiste keuze en 
geniet van de commissie(s) die je draait.
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Ieder jaar organiseert NOVA een 

NOVAweekend. In dit weekend komen 

ergens in een grote discotheek stappen 
en een weekend lang feest en 
gezelligheid. Heerlijk op het grasveld 
hangen en doen waar je zelf zin in 

maar het is ieder jaar weer een verassing. Als je gewoon lekker niks wil 

Jarenlang zorgt NOVAweekend al voor de meest mooie en sterke 

weer mee. Ouwelullen gebruiken dit 

“vroegah” aan de nieuwe leden te vertellen.

Houdt de posters en de NOVAlender in de 
gaten. NOVAweekend wordt doorgaans in 

op mooi weer.

NOVAweekend
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gegroeid van een feestje met beperkte middelen 

 

Enkele jaren geleden werd het buitenpodium 
provisorisch in elkaar geklust met oranje zeil en 
uiteraard “Ducktape”. De gehuurde audioset 

ook bijna elk jaar de NOVAband op het podium.

buiten op een groot podium de beste bands waarna we naar binnen 
gaan en de DJ’s het feest verder afmaken tot in de vroege uurtjes. 

alsnog aan het eind van de avond zo 
mak als een lammetje naar huis te gaan. 

natuurlijk goede muziek.

Ook dit evenement kan dus niet 
ontbreken in jouw agenda. 
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een kleine kelder op de THRijswijk door 

de lessen een biertje of frisje gedronken. 
Vanaf het begin al werd er gezocht naar 

totdat de TH een nieuwe SooS voor ons zou bouwen.

Toen begonnen de jaren van onderhandelingen met de school. In die 

In 1998 was het eindelijk zover. We kregen een nieuwe SooS voor de 

mee. Er is na een aantal jaren een verhuiscommissie opgezet die de 
nieuwe SooS moest ontwerpen en kijken waar de oude SooS in tekort 
schoot.

Ruim 11 jaar later was het zover. We zijn inmiddels uitgegroeid naar 

beginnen. De nieuwe SooS is anderhalf keer zo groot als de oude. In 

omdat echt heel veel mensen hebben 

geniet ervan. We hopen dat je de rest van 
de geschiedenis zelf zult meemaken als 
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NOVA’s woordenboek

38   Het getal der getallen! 

  openpodium 

Code Geel  Naam van de openingsweken van het schooljaar
EJW  Eerstejaarsweekend 
Epibreren Doen alsof je belangrijke zaken doet 
Halve meter Zeven bier in een voorgevormde plank
Haspel Grote houten dingen voor de SooS
JV   Jaarvergadering
Mobitap Een verrijdbare tap (die we overal meenemen) 
NOVA   Naam van de studentenvereniging 
OWEE

studenten 
Piekie  Wat je moet betalen als je een glas sloopt
RvC

bestuur
SooS 

  De Mac waar iedereen stopt
WIA
WISPO
  bier drinken met je vrienden

  onderdeel van ons ledenblad
WP
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Nonogram

Colofon

Studentenvereniging NOVA facebook.com/svnova
instagram.com/sv_nova

 

Oplage



 
 
 

 
 
 

16:00 UUR 

BIER IN DE SooS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAT ZOUDEN 
MEER MENSEN 
MOETEN DOEN 


