Voorwoord
Eerst en vooral voor de nieuwe studenten die zojuist één van de beste beslissingen uit hun leven hebben
genomen en lid zijn geworden van onze geliefde club: Van harte welkom bij IMBIT, de plezantste en voordeligste
club van ‘t stad!
Jullie vragen je misschien af wat dit nu eigenlijk betekent. Wel, IMBIT staat voor ‘Innovation Meets Business & IT’
en wij zijn eigenlijk de studentenvereniging voor handelsingenieurs in de beleidsinformatica en TEW’ers
(major/minor beleidsinformatica). Niettemin, iedereen is welkom op onze evenementen! Zo bieden wij een
plethora van boeiende activiteiten aan die passen binnen de opleiding beleidsinformatica.
Daarnaast organiseren wij ook een heleboel gezellige avonden, waarop je je goed kan amuseren zodat je alles
uit het studentenleven kan halen! Een TD, een heleboel traktaties, een karting cup, een bangelijk galabal en nog
zo veel meer staat je dit jaar te wachten. Bovendien staat ook de ondertussen beroemde reis weer op het
programma, die mag je zeker niet missen! Nog twee andere evenementen die zeker de moeite waard zijn, zijn de
picknick en de Orientation Game, deze twee vormen (naast Students on Stage) de perfecte start van het
academiejaar.
Aan alle andere leden: Welkom terug! Ook dit jaar hebben we een fantastisch team dat voor een onvergetelijk
jaar zal zorgen! Om een eerste indruk van het praesidium te krijgen, moet je maar even verder bladeren.
Alvast heel veel succes in het nieuwe academiejaar en tot snel op één van onze activiteiten!

Katoo Wijnants

HR 2019-2020

Evenementen

Wat valt er allemaal te beleven bij IMBIT? Wij zetten ons in om wekelijks evenementen te organiseren, die variëren
van een bowling tot een galabal. Er is voor iedereen wat wils. Daarnaast zijn onze evenementen een leuke manier
om nieuwe mensen te leren kennen buiten de lesuren. Hier alvast een voorproefje:

❖ Orientation Game: Naar traditie beginnen we het academiejaar met een gezellige avond om de nieuwe
studenten met open armen te verwelkomen en hun op weg te helpen om hun studentenleven goed te
starten. Wil je snel contacten leggen met eerstejaars EN ouderejaars, dan moet je zeker even
binnenspringen!

❖ Traktaties: Wij organiseren tal van traktaties, waar wij onze leden allerlei lekkernijen (hotdogs, donuts…)
aanbieden. Gratis eten sla je toch niet af! Onze eerste traktatie vind reeds plaats in het begin van het
academiejaar: de picknick.
❖ Karting, bowling: Wil je je ‘sportieve’ skills showen? Neem dan zeker deel aan onze karting cup en eis de
eerste plaats op. Daarnaast organiseren we ook een gezellige bowlingavond. Perfecte activiteiten om te
ontspannen naast al dat harde studeren…
❖ Content nights: IMBIT biedt ook graag interessante informatie aan in het kader van HIB. Zo zijn er een aantal
content nights, die er telkens anders uitzien: workshops, lezingen… Deze geven jullie een beter inzicht in
wat je in de les leert.

❖ Galabal, TD’s: Een knaller van formaat geven, daar kan IMBIT ook wel wat van! Wij organiseren enkele keren
per jaar gezellige avondjes waarop iedereen helemaal losgaat. Het hoogtepunt is dan ook zeker het galabal,
dit is keer op keer een legendarische avond!

❖ IMBIT-reis: Vorig jaar hebben we Ierland bezocht en daar goed de bloemetjes buiten gezet. Ook dit jaar
wordt er een reis georganiseerd. Meer info volgt nog!

Met trots stellen we het nieuwe team voor:
Ziggy Van Giel

Julie Bosmans

Alexandra Lavreneva

Eva Hoes

Tim Mees

Erin Boom

Louise Duville

Toon Amelinckx

Katoo Wijnants

Ragna Hoes

Erefunctie:

Jef Vanendert

Naam: Julie Bosmans
Functie: Praeses

Julie Bosmans

Vorige functie: Event
Bijnaam: Bosmans, Boitbeer

bosmansjulie

Studiejaar: 2de Master minus thesis
Richting: HIB
Single?: Nogal
Kot?: Ja

Hobbies: Is er nog iets in het leven naast IMBIT?
Cantus of TD: Stevige cantus en daarna TD
Favoriete IMBIT-evenement: Galabaaaaaaaaal
Gênantste (zat) momentje: Een steen en donuts stelen ,met 'when lost' met een gsm-nummer op mijn hand wakker worden
Celebrity crush: Toon Amelinckx
Favoriete song: Alles wat op een cantus gezongen kan worden
Als ik verdwenen ben, dan zit ik waarschijnlijk hier: Slapend op een openbare plek naar keuze
(tafel in Horta? Beeldmateriaal is beschikbaar)

Openingszin: Hebde gij al een date voor het galabal?
Favoriete drank: Kastelen
Beste eigenschap: Ik probeer altijd open-minded te zijn

Naam: Ziggy Van Giel
Functie: Vice-Praeses

Ziggy Van Giel

Vorige functie: Web&Media, Finance
Bijnaam: Zwiggy, Tsikki
Studiejaar: 1ste Master
Richting: HIB
Single?: Nee
Kot?: Ja

Beste IMBT-herinnering: Galabal in de prachtige serre van de Plein Publiek
Hobbies: Julie op de zenuwen werken
Favoriete drank: Druivensap van boni
TD of cantus: De pré voor een TD
Favoriete IMBIT-evenement: HIB Tournée
Secret talent: Julie’s impulsiviteit compenseren
Gênantste (zat) momentje : Als finance pottoe zijn terwijl niemand het merkt
Beste anti-katermiddel: Toverdrank ➔ recept te verkrijgen bij Eva
Tip voor eerstejaars: Fix een kot en geniet van het studentenleven
Guilty pleasure: Schimmel kweken

ziggy.vangiel

Naam: Tim Mees
Functie: Finance

Tim Mees

Vorige functie: Web&Media
Bijnaam: Timbit
Studiejaar: 3de Bachelor
Richting: HIB
Single?: Ja
Kot?: Ja

Beste IMBIT-herinnering: Reis naar Dublin
Secret talent: Repetitieve taken automatiseren
Waar wordt je happy van: Caféke met vrienden
Beste uitgaanssnack: Frieten met satékruiden natuurlijk
Wat wil je zeker nog bereiken in je leven: Mijn diploma halen
Werkpuntje aan jezelf: Time management
TD of cantus: Cantus
Hobbies: Zeilen
Ergste examen ooit: Frans 1
Beste eigenschap: Behulpzaam

tmees99

Naam: Aleksandra Lavreneva
Functie: Event

Aleksandra Lavreneva

Vorige functie: /
Bijnaam: Sashimi
Studiejaar: 1ste Master
Richting: HIB
Single?: Nein
Kot?: Ja

Hobbies: Is series bingewatchen een hobby?
Favoriete drank: Bellini (en alles wat roos of met besjes is), zwarte vodka met fristi
Openingszin: “Ik ben Russisch”, works like a charm
Beste IMBIT-herinnering: Imbit clubavond, eerste avondje met het nieuw praesidium 😊
Ergste examen ooit: Grondslagen - 5 mental breakdowns en nog een buis
Beste anti-katermiddel: Alcohol
Favoriete song: Elke dag iets anders
Ik ben te herkennen aan: Mijn snelle babbel
Je mag mij altijd wakker maken voor: Frambozen, macarons en knuffels van dieren
Als ik verdwenen ben, dan zit ik waarschijnlijk hier: De Jean

aleksandralavreneva

Naam: Erin Boom
Functie: Event

Erin Boom

Vorige functie: trouwe sympathisant
Bijnaam: /

Erin_boom

Studiejaar: Master
Richting: TEW BK
Single?: Yess
Kot?: Yess

Favoriete prof: Dumont, schat van een vrouw
Beste IMBIT-herinnering: Eerste IMBIT galabal, waar tegen het einde iedereen zonder schoenen nog zalig stond te dansen
Levensmotto: Leef alsof het je laatste dag is
Je mag mij altijd wakker maken voor: Pasta
Beste uitgaanssnack: Verse kaaskroket bij de Jean
Lifehack: Pinterest
Ik ben te herkennen aan: Blijkbaar mijn lach, korte beentjes en waarschijnlijk ook mijn accent
Ergste examen ooit: Accountancy
Wat wil je zeker nog bereiken in je leven: Zoveel mogelijk landen bezoeken
Gênantste (zat) momentje: Haha oei waar moeten we beginnen…

Naam: Toon Amelinckx
Functie: PR

Toon Amelinckx

Vorige functie: /
Bijnaam: Toontje
Studiejaar: 1ste Master
Richting: HIB
Single?: Jeps
Kot?: Nope

Je mag mij altijd wakker maken voor: Een frisse pint met vrienden
Waar wordt je happy van: Plekken ontdekken waar niet veel volk geweest is
Beste anti-katermiddel: Katerwater (aquarius) voor en na het slapen
Ergste examen ooit: Wiskunde 1 all the way
Tip voor eerstejaars: Werk is belangrijk maar af en toe een pintje is dat zeker ook!!
Beste IMBIT-herinnering: Buitenlandse uitstap naar Praag en Dublin
TD of Cantus: Cantus, gezellig liederen zingen en bierdrinken met vrienden
Favoriete foodspot: Roest
Beste festival: TML (sfeer) / RW (muziek)
Lifehack: Een pint is open te krijgen met eender wat hard is

toonamelinckx

Naam: Eva Hoes
Functie: PR

Eva Hoes

Vorige functie: Event (2x), Vice-Praeses
Bijnaam: Hoes(je)

evahoes

Studiejaar: 2de Master
Richting: HIB
Single?: Nee en van de Vice moet ge afblijven 😉
Kot?: Ja

TD of Cantus: Ik wil gewoon op café
Favoriete prof: Phillippe Huysmans (geef die nog les?)
Secret talent: Jef zijn brokken lijmen
Levensmotto: Dutjes everywhere
Favoriete IMBIT-evenement: Eigenlijk is iedere activiteit leuk met ons team
Je mag mij altijd wakker maken voor: Niet (zie levensmotto)
Ik ben te herkennen aan: Mijn Kempense tongval (met soms een Limburgse toets als je ‘geluk’ hebt)
Beste anti-katermiddel: Liters water met grenadine
Wat wil je nog bereiken in je leven: Mijn thesis fixen zou mooi zijn
Tip voor eerstejaars: Hard werken, genieten en vooral niet twijfelen om ouderejaars aan te spreken als je met vragen zit

Naam: Louise Duville
Functie: PR

Louise Duville

Vorige functie: Event
Bijnaam: Luigi
Studiejaar: 2de Master
Richting: HIB
Single?: /
Kot?: Yes!

Secret talent: Motorrijden en blauwe plekken ontdekken op mijn benen, niet noodzakelijk in die volgorde
Favoriete IMBIT-evenement: De reis want dat is een combinatie van al het leuke dat IMBIT te bieden heeft!
Gênantste (zat) momentje: Van de trap vallen na een examen voor de ogen van de knappe assistent
Waar wordt je happy van: De zon en onverwachte (zomer)avonden met vrienden
Beste uitgaanssnack: Die paar frietjes die je van uw vrienden pikt
Als ik verdwenen ben, dan zit ik waarschijnlijk hier: Optie 1: in het zonnetje, Optie 2: op zoek naar eten
Werkpuntje aan mezelf: ‘Kiezen is verliezen’ niet te letterlijk opnemen
Wat wil je zeker nog bereiken in je leven: Een paspoort gevuld met exotische stempels
Beste IMBIT-herinnering: IMBIT galabal in de Horta organiseren
TD of cantus: Eerst catussen, dan dansen

Naam: Ragna Hoes
Functie: Travel

Ragna Hoes

Vorige functie: Hulpje van het reis-comité
Bijnaam: Hoes
Studiejaar: 2de Master
Richting: HIB
Single?: Ja
Kot?: Yesss 😊

Gênantste (zat) momentje: Dat kan je best persoonlijk vragen…
Guilty pleasure: Kerstfilms het hele jaar door
Levensmotto: Save water, drink wine!
Favoriete IMBIT-activiteit: De IMBIT-reis natuurlijk 😉, maar het galabal is ook niet verkeerd
Openingszin: Gij bent zo knap dat ik mijn openingszin vergeten ben
Lifehack: Bevroren druiven om mijn wijn af te koelen. Try it!
Ik ben te herkennen aan: Mijn resting bitch face
Tip voor eerstejaars: Genieten, genieten, genieten en op tijd wat studeren
Beste eigenschap: Behulpzaam en organisatorisch volgens vrienden
Wat wil je nog bereiken in je leven: Afstuderen zou al een mooie stap zijn

ragnahoes

Naam: Katoo Wijnants
Functie: HR

Katoo Wijnants

Vorige functie: /
Bijnaam: Kejtoow
Studiejaar: 3de Bachelor
Richting: HIB
Single?: Yes
Kot?: Ja, finally!

TD of cantus? Den pré
Beste IMBIT-herinnering: Bonding met het nieuwe team op de clubavond
Waar wordt je happy van: Zachte winterjassen en puppies
Beste anti-katermiddel: Niet drinken (gene fun, maar wel effectief 😉)
Pet peeve: Mensen die traag voor mijn voeten wandelen
Ik ben te herkennen aan: Mijn uitgebreide collectie schoenen
Levensmotto: ‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in’
Lifehack: Mijn mama fixt het wel
Beste eigenschap: Voor mijn vrienden doe ik alles
Ergste examen ooit: Wiskunde 1, heb er nu nog nachtmerries van

kejtoow

Afscheid
Naast al de nieuwe blije gezichten zijn er ook enkele knappe koppen waarvan we afscheid moeten nemen.
Jef zal na een jaar aan het roer van IMBIT gestaan te hebben zijn carrière starten bij KPMG. Aangezien onze prosenior/eresloef in onze koekestad blijft hangen, kan hij ons nog steeds komen bezoeken.
Maété is op dit moment onze enthousiaste contactpersoon in het Franse Montpellier. Na veel Skype-gesprekjes
met het thuisfront en vriendje dat haar kot bewaakt, zullen we in het 2de semester terug van haar wazigheid
mogen genieten.
Sander studeerde vorig jaar als TEW’er af en zal nu zijn capaciteiten gaan benutten bij Proximus. Onze open bar
op de PR-activiteiten zal nooit meer hetzelfde zijn zonder hem.
Ghofrane gaat zich na haar succesjaar als sport focussen op haar studies. Na haar internship bij Digipolis en
persoonlijk contact met Bart De Wever ziet haar toekomst er rooskleurig uit.
Philippe kan dit jaar eindelijk tijd maken voor zijn vriendin. Hoewel hij geen deel meer uitmaakt van het
praesidium, zijn wij er van overtuigd dat hij één van onze trouwste leden zal blijven.
We bedanken hen allen voor de mooie momenten en hun inzet. Daarnaast wensen we hen veel succes bij hun
verdere uitdagingen.

Julie Bosmans,
Praeses 2019-2020

&

Ziggy Van Giel,
Vice-praeses 2019-2020

IMBIT’S SURVIVALGIDS
(*succes niet gegarandeerd)
Je eerste jaar op de universiteit kan soms nogal overweldigend zijn, daarom bieden we je hier wat tips aan om je alvast op gang te helpen
en hopelijk ervoor te zorgen dat je je eerste jaar overleeft.

TIP #1: word lid van IMBIT
Als je dit momenteel leest heb je dit hoogstwaarschijnlijk al gedaan, maar vergeet zeker niet om je vrienden ook te laten weten dat je GRATIS sympathisant kan
worden van IMBIT en dit een hoop voordelen met zich meebrengt: een leuke goodiebag, een hoop traktaties en toffe evenementen en de kans om nieuwe mensen
te leren kennen.

TIP #2: hoe verdwaal ik niet
Op het eerste zicht lijkt het moeilijk om niet te verdwalen. Schaam je dus niet om af en toe de plattengrond van UAntwerpen naar boven te halen de eerste dagen
(deze kan je makkelijk vinden op de UAntwerpen site) of het aan iemand te vragen, zo vind je je weg in no time! Zoek zeker ook eens op waar de P-lokalen
(Scribani gebouw) zijn, die zijn namelijk niet zo makkelijk te vinden de eerste keer.

TIP #3: je lessenrooster altijd bij de hand hebben
Link je lessenrooster zeker aan je gsm-agenda, dit doe je a.d.h.v. sisa, daar vind je namelijk een link bij de sectie: rooster, en als je hierop klikt is het zo gefikst.

TIP #4: zoek een partner in crime
Zorg dat je altijd iemand hebt om overal mee naartoe te sleuren: om naast te zitten in de les, om naar die ene infosessie te gaan, of om gewoon eens de campus
te verkennen! Een houvast hebben die eerste paar dagen maakt een groot verschil. Tijdens den blok kan deze persoon ook jouw bibmaatje worden en kunnen
jullie mekaar motiveren!

TIP #5: boeken kopen
Koop niet meteen alle boeken! Wacht zeker tot de eerste les en zie wat je prof zegt, anders zit je thuis met een hele hoop boeken die je misschien nooit zult
openen. Daarnaast is het ook de moeite waard om eens een kijkje te nemen bij de Tweduc, de tweedehandsbeurs voor boeken. Als je op tijd bent, vind je hier nog
een hele hoop boeken van goede kwaliteit voor een veel lagere prijs dan die astronomische bedragen die je terugvindt bij den Acco/Universitas. Pas wel op voor
taalboeken, hierin zit vaak een code die slechts eenmaal geldig is en deze kan je tweedehands dus niet meer gebruiken. Zie ook dat je altijd de juiste editie koopt!

TIP #6: naar de les gaan?
Moet je naar alle lessen gaan? Dat hangt ervan af, probeer de eerste hoorcolleges zeker bij te wonen, daar wordt meestal key-information gegeven omtrent
aanwezigheid, examens, handboeken… Daarna kan je nog zelf zien of je naar die ene saaie les gaat of gewoon wat langer in je nest blijft liggen. Als je kiest om
te skippen is het altijd handig om een vriend in te schakelen die notities voor jou regelt of als je geluk hebt wordt de les zelfs opgenomen! Werkcolleges volgen
is wel aangeraden, anders moet je al dat werk in je eentje doen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Uiteindelijk hangt het er allemaal van af, wat jij voor jezelf
nuttig vindt.

TIP #7: roosterconflicten?
Heb je een roosterconflict? Geen paniek, ga naar het stip. Zij zullen je verder op weg helpen. (soms is de helpdesk op blackboard ook wel handig, niet alleen in
dit geval maar ook bv. wanneer je je studentenkaart kwijt bent)

TIP #8: op kot
Ga je op kot? Dan ben jij één van de gelukkigen die nooit last zal hebben van de clusterfuck ook wel gekend als DeLijn/den NMBS. Geniet er met volle teugen van!

TIP #9: blokperiode
Wees voorbereid! Zorg dat je al het lesmateriaal hebt, samenvattingen met hopen en een goed voedselvoorraadje. Zoek daarnaast ook de beste studieplek voor
jezelf uit: thuis, op kot, in de bib of study 360° (dit wordt elk jaar door gate15 aangeboden). Zorg dat je je op je gemak voelt en genoeg motivatie hebt, daarvoor
komt je studybuddy wel eens van pas. Het meest belangrijke: kom af en toe op adem, durf pauzes te nemen en maak je hoofd leeg. Ga even sporten, ga ’s avonds
op café met je vrienden of doe een powernapje (vergeet wel niet terug wakker te worden 😉).

TIP #10: examens
Je eerste examens ga je nooit vergeten (het examen wiskunde 1 staat voor eeuwig in mijn geheugen gegrift), maar je komt er wel door. Blijven knallen en niet
opgeven! Voor je het weet is het vakantie en kan je genieten met al je vrienden van je vrijheid! Veel succes!

Trivia:
Wist je dat…
… IMBIT dit jaar 12 jaar bestaat?
… Louise heel innovatief is? Voor het galabal heeft ze haar bh vastgetapet met tapijttape.
… Blond haar en HIB studeren blijkbaar in de genen zit van de familie Hoes?
… Julie een zwitsers zakmes is?
… Aleksandra ook reageert op de naam “Sasha”?
… Toon goed een kip kan imiteren?
… De man-vrouwverdeling dit jaar binnen het praesidium 30%-70% is?
… De IMBIT-veldvoetbalploeg onder Ghofrane tot in de halve finale is gekomen?
… Eva het enige belangrijke element in Ziggy’s biografie is?

Vraag eens aan…
… Toon om moelleuxkes voor je te maken.
… Katoo om je bijles frans te geven.
… Aleksandra of Eva om je nagels te doen. (Wees zeker dat je het niet aan Ragna vraagt!)
… Tim om je computerproblemen op te lossen.

IMBIT EVENEMENTEN:
23/09
@Sint-Jansplein
24/09 vanaf 12u00
@Het Mas
24/09 vanaf 17u00
@Café Barbier

Notes

