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Introductie door de nieuwe HR 
 

Gegroet aan alle nieuwe leden! 

Van harte welkom bij het blauw-witte IMBIT, de plezantste (en zotste) club van ’t stad. Voor de nieuwelingen onder 
jullie moet de naam IMBIT wel vreemd klinken. Het is echter heel eenvoudig: Innovation Meets Business and IT. Wij 
zijn als het ware de studentenvereniging voor Handelsingenieurs in de Beleidsinformatica en TEW’ers met als 
major/minor Beleidsinformatica.  

Door een bepaald virus uit China gaat het jaar op vlak van evenementen er echter anders uitzien. Moest Marcske mild 
zijn voor ons en wat meer toelaten dan kunnen we alvast zeggen dat iedereen welkom is bij onze talloze, boeiende 
evenementen die onder andere passen in het kader van beleidsinformatica. Verder organiseren wij ook tal van leuke 
avonden die je niet kan missen! Hierbij hebben we een TD, een karting cup, een zalig galabal en heel wat traktaties. 
Daarbovenop hebben we ook een IMBIT-reis die je echt niet kan missen! 

Ook alle andere leden verwelkomen wij uiteraard terug! Ook dit jaar zal het IMBIT-praesidium z’n uiterste best doen 
om een prachtig en onvergetelijk jaar te geven (en niet door dat virus).  

Veel succes dit nieuwe academiejaar en hopelijk tot gauw op een van onze activiteiten!  

Matisse Van Vlierberghe 
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Evenementen 
 

We gaan in dit onderdeel wat dieper in een paar evenementen die Emilia en Loes (hopelijk) 
doorheen het jaar zullen organiseren. Ze komen in alle geuren en kleuren, dus er zal zeker 
iets tussen zitten dat je bekoort!  

 Orientation game 

We starten het jaar met een evenement om elkaar wat beter te leren kennen. De Orientation 
Game laat je spelenderwijs de studentenbuurt van Antwerpen kennen om al wat vertrouwd te 
geraken met de buurt waar je zeker nog even zit. Zeker niet te missen dus! 
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 Karting 

Mario Kart, maar dan in ’t echt! Laat je raceskills zien en kroon jezelf kampioen in dit niet te 
missen event! 

 Bowling 

Of je nu continu strikes gooit of blij bent als er een kegel omver is gegooid, iedereen is welkom 
op dit gezellig evenement waar je je bowlingkunsten vast en zeker mag etaleren! 

 TD 

Dit jaar zal wegens omstandigheden een alternatieve (maar natuurlijk zalige) TD 
georganiseerd wegens dat virus. Een zalig feest dat niet te missen is! 

 Galabal 

Een zalige avond die we vorig jaar spijtig genoeg niet hebben kunnen organiseren door dat 
virus. Dé fancy night die we jullie hopen te bezorgen dit jaar!  
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 Traktaties 

Hoor ik daar gratis eten? Free food?! Ja hoor! Bij IMBIT hebben wij talloze traktaties waaronder 
donuts en hot-dogs! Altijd leuke momenten om nog eens tesamen te komen 

 De IMBIT-reis 

Merk op, de IMBIT-reis. Onze legendarische reis vorig jaar naar Vienna was niet te vergeten en 
we hopen jullie dit jaar ook deze onvergetelijke belevenis te bezorgen. Meer info volgt nog. 
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En dan stellen we nu voor… 

 

               
             
          

 …met super veel trots! 
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Naam: Tim Mees 
Functie: Praeses 
Vorige functie: Web & Media en Legal & Finance 
Bijnaam: Timpel Mees  
(TIMBIT voor de vrienden) 

Richting: HIB 

Studiejaar: 1ste Master (grotendeels dan toch) 
Single?: Jep 

Kot? Ja hoor 

Woonplaats: Kontich 

Cantus of TD: Cantus 
Favoriete IMBIT-event: Galabal ����� 

Beste IMBIT-herinnering: Reis naar wenen 

Beste Uitgaans-Snack: Frieten met satékruiden 
Favoriete food-spot: Smulpaep 

Hatelijkste examen: Daar gaan we niet over praten 

Beste remedie tegen een kater?: Water en slaap 

Wat wil je nog bereiken in mijn leven?: Mijn diploma halen 
Tip voor eerstejaars: Genieten, op tijd beginnen en aarzel niet om vragen te stellen aan oudere jaars! 
  

Tim Mees 

tim_mees 

tmees99 
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Naam: Toon Amelickx 
Functie: Vice-Praeses 
Vorige functie: Public Relations 
Richting: TEW-Bedrijskunde 

Studiejaar: 1ste Master 

Single?: Neen 

Kot?: Neen 

Woonplaats: Kontich 
 
 
Hobby’s: Lopen, fietsen, skiën 
Cantus of TD: Cantus 
Favoriete IMBIT-event: Galabal! ��� 

Beste Uitgaans-Snack: Frietjes van de jean 
Favoriete food-spot: Belga & Co 

Hatelijkste examen: Wiskunde 1 

Fataalste moment: Na een galabal niet meer capabel zijn om je  
sleutel in een zak van je kostuumvest terug te vinden. 
Ik ben te herkennen aan: Mijn wandel is me ooit gezegd...? 
Wat kan je nog steeds verbazen?: Mense 
  

Toon Amelickx 

toonamelickx 

toonam 



10 
 

Naam: Ruth Verschueren   

Functie: Legal & Finance 

Richting: HI 
Studiejaar: 1ste Master 

Single?: Nee (al 3,5 jaar in een relatie) 
Kot?: Ja 
Woonplaats: Arendonk en Meerle  
 

 
 
Hobby’s: Voetbal, lopen 

Cantus of TD: TD  
Favoriete Drank: Rosé wijn of gin tonic 
Favoriete IMBIT-event: Galabal 
Favoriete food-spot: Zao Wang 

Guilty pleasure: Sushi (eten in het algemeen eigenlijk)  
Hatelijkste examen: Financiële markten 1 

Als ik verdwenen ben, zit ik waarschijnlijk hier: In de ijskast 
Fataalste momentje: Na de jenevertraining op de voetbal ging het licht uit. Met als gevolg dat ons 
mama mij in bed heeft moeten leggen. 
  

Ruth Verschueren 

ruthverschueren 

ruthverschueren 
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Naam: Aleksandra Lavraneva 

Functie: Public Relations 
Vorige functie: Event 
Bijnaam: Sasji, Sasha 

Richting: HIB 

Studiejaar: 2de Master 

Single?: Nope 

Kot? Nope 

Woonplaats: Grobbendonk 

Hobby’s: Nagelsylist, grafisch design, mode 

Cantus of TD: Cantus 
Beste IMBIT-herinnering: Elke pub, altijd gezellig om te drinken en  
te dansen met de beste IMBIT-fam ��� 
Beste Uitgaans-Snack: Bickyburger 

Favoriete food-spot: Zao Wang 

Fataalste momentje: In de beek vallen tijdens een doop,  
naast het wc overgeven, en de volgende dag niks meer weten 
Als ik verdwenen ben, zit ik waarschijnlijk hier: In mijne zetel 
Levensmotto: Ga ervoor, wat houdt u tegen?   
  

Aleksandra Lavraneva 

aleksandralavraneva 
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Naam: Ine Weyts 

Functie: Public Relations 
Richting: HIB 

Studiejaar: 1ste Master 

Single?: Nee 

Kot?: Ja 
Woonplaats: Sint-Katelijne-Waver,  
maar Berchem in het hart 
 

 
Hobby’s: KSA, dansen, breien 

Cantus of TD: TD 

Beste IMBIT-herinnering: De BBQ! 
Beste Uitgaans-Snack: Frietjes, bitterballen en een kaaskroket 
Favoriete food-spot: Mission Masala 

Guilty pleasure: Ik vond MATLAB leuk ������� 
Grootste ergernis: Mensen die traag stappen 
Waar word je happy van?: Stijn van Kamp Waes! 
Openingszin: Gaan we even naar buiten of zal ik u binnen doen?  
Levensmotto: yolo xp

Ine Weyts 

ineweyts 
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    Naam: Loes Vangeneugden 
Functie: Event 
Richting: TEW-Bedrijfskunde  
Studiejaar: 1ste Master 

Single?: Nee 

Kot?: Ja 
Woonplaats: Pelt - Limburg 
 

 
 
Hobby’s: Afspreken met vrienden, restaurantjes doen, ... 
Cantus of TD: Cantus 
Leukste IMIBT-herinnering: Onze leuke BBQ 

Beste Uitgaans-Snack: Vleeskroket 
Favoriete food-spot: Cuperus 
Hatelijkste examen: FM1 

Beste remedie tegen een kater?: Veeeeel water 

Favoriete drank: Wijn & Kasteel Rouge 
Ik ben te herkennen aan: Mijn haar 
  

Loes Vangeneugden 

loesvangeneugden 

loesssv 
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Naam: Emilia O’Neill 
Functie: Event 
Bijnaam: Mils 
Richting: TEW-Bedrijfskunde 

Studiejaar: 3de Bachelor 
Single?: Ja  
Kot?: Nee 

Woonplaats: Wilrijk 
 

 
Hobby’s: Fitness & Paardrijden 
Cantus of TD: TD 

Favoriete IMBIT-event: Karting-Cup 

Beste Uitgaans-Snack: Frieten 

Favoriete food-spot: Normo 

Favoriete Song: Corduroy Dreams - Rex Orange County 
Je mag me altijd wakker maken voor: Shoppen 

Guilty Pleasure: Zoute popcorn 

Fataalste Moment: Gaan we hier niet bespreken ;) 
Favoriete Drank: Martini Bellini 
  

Emilia O’Neill 

emiliaoneill 

emiliaoneill 
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Naam: Alex Van Dromme 

Functie: Web & Media 

Bijnaam: Smoek 

Richting: HIB 

Studiejaar: 3de Bachelor 

Single?: Ja 

Kot?: Nee 
Woonplaats: Merksem   
 

 
Hobby’s: Muziek, drankjes doen, koken  
Cantus of TD: TD 
Beste Uitgaans-Snack: Hamburger 
Favoriete food-spot: Komida wegens traditie 
Favoriete Drank: Mojito 
Guilty pleasure: Sociologie en M&O waren mijn favoriete vakken 
Wat kan je nog steeds verbazen: Hoe slecht ik eigenlijk studeer 
Secret Talent: ’s Werelds beste roereitjes maken 

Tip voor eerstejaars: Allereerst genieten uiteraard! Durf ook uit je comfortzone te stappen, deze tijd 
is uitstekend voor jouw persoonlijke ontwikkeling! 

Alex Van Dromme 

alexvandromme 

alexvandromme 
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Naam: Matisse Van Vlierbergh 

Functie: Human Relations 
Bijnaam: Tisje 

Richting: HIB 

Studiejaar: 2de Bachelor 

Single?: Nope 

Kot?: Nee 
Woonplaats: ’t Kiel   
 

 
Hobby’s: Fitness, Muziek  
Cantus of TD: TD  

Favoriete IMBIT-event: Karting-Cup 

Beste Uitgaans-Snack: Kip-drumsticks 
Favoriete food-spot: Takumi-Ramen 

Favoriete Song: Hacker – Death Grips 
Wat kan je nog steeds verbazen: Het rij(on)vermogen van een Belg 
Waar word je blij van: Zuurdesembrood 
Secret talent: Te veel geld uitgeven aan vinyl en kleren 
 

Matisse Van Vlierberghe 

matisse_van_vlierberghe 

den_matisse 
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Afscheid 
 

Hoewel we er met dit nieuw team een topjaar van zullen maken, moeten we jammer genoeg afscheid nemen van 
een groot deel van het team van vorig jaar.  
 
Om te beginnen nemen we afscheid van ons Julie ‘Boitbeer’ Bosmans. Aangezien ze maar geen genoeg krijgt van 
het studentenleven in de mooiste stad van België/ de wereld, zal ze bij Unifac nog een jaar het beste van zichzelf 
geven.  
 

Vervolgens hebben we Ziggy ‘Zigmeister’ Van Giel. Na drie jaar het beste van zichzelf te hebben gegeven binnen 
IMBIT, gaat deze meneer het beste van zichzelf geven in de Onderwijsraad van de Universiteit. 
 

Natuurlijk mogen we ons tante niet vergeten, Eva Hoes. Zij heeft gedurende maar liefst 4 jaar het IMBIT-team 
verblijd met haar aanwezigheid. Maar nu dat ze afstudeert is het tijd om aan haar professionele carrière te 
beginnen. 
 
Dan hebben we Louise Duville, die zowel event als PR is geweest en zo op 2 jaar de 2 facetten van IMBIT heeft 
ervaren. Maar nu studeert ze af en zal ze ons dus moeten verlaten voor een leven vol Manu. 
 

Erin Boom, haar avontuur bij IMBIT is begonnen lang voor ze een lint kreeg. Zij heeft de IMBIT reis naar Praag mee 
op poten gezet en bij verschillende events een helpende hand toegestoken. Na dan toch een jaar in het praesidium 
gezeten te hebben gaat ze nu haar focus naar andere zaken verleggen. 
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Als HR heeft Katoo Wijnants er afgelopen jaar voor gezorgd dat we zeer goed gevulde events hadden en ook een 
groot aantal betrokken leden bij hebben gekregen. Wij hopen haar lachende gezicht volgend jaar nog veel te kunnen 
fotograferen op onze events. 
 

Last but not least, Ranga Hoes. Als enige Travel in de geschiedenis van IMBIT, heeft ze een fantastische reis naar 
Wenen in elkaar gebokst. Ook was ze met haar aanstekelijk enthousiasme het zonnetje van IMBIT. 
 

Ook het team van vorig jaar heeft te maken gehad met de problemen en gevolgen die het Coronavirus met zich 
meebracht. Ondanks het abnormale einde van het jaar, willen we hen toch bedanken voor de mooie evenementen en 
herinneringen. We wensen ze veel succes in hun verdere leven en hopen ze toch nog terug te zien voor een 
babbeltje en een drankje. 
 

 

Tim Mees & Toon Amelinckx 
Praeses 2020-2021 Vice Praeses 2020-2021  
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat… Ine haar oren kan laten bewegen? 

Wist je dat… Tim heel efficiënt is in tijd verspillen in het streven naar efficiëntie? 

Wist je dat… Zonsondergangen ieder van ons nog doet verbazen? 

Wist je dat… Matisse kritiek geeft op autobestuurders terwijl hij zelf nog geen rijbewijs heeft? 

Wist je dat… Onze reis naar Vienna zo tof was dat ze twee nieuwe leden in het praesidium opleverden? 

Wist je dat… Toon een Rubix-kubus kan oplossen in 40 seconden? 

Wist je dat… Emilia niet kan overleven zonder zoute popcorn?  
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