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Voorwoord door onze HR
Als je dit boekje aan het lezen bent, heb je al meteen de beste keuze van je studententijd gemaakt: lid
worden bij IMBIT! Als nieuw lid vraag je je misschien af wat die keuze voor IMBIT nu juist inhoudt. IMBIT
staat voor Innovation Meets Business and IT, we zijn een studentenvereniging die zich vooral richt op
studenten Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en TEW studenten met een major/minor
Beleidsinformatica, maar eigenlijk is iedereen die vrienden wil maken in onze IMBIT familie welkom!
Naast workshops die zich richten op zij die geïnteresseerd zijn in beleidsinformatica, organiseren we nog
tal van andere superleuke events waar je verder in dit boekje nog kennis mee zal kunnen maken, maar ik
kan al verklappen dat onze picknick en de Orientation Game dé plek zijn om als eerstejaars nieuwe
vrienden te ontmoeten en onze geweldige stad al wat beter te leren kennen.
Ook voor leden die er al wat langer bij zijn, hebben we weer tal van leuke events in petto. Ben je
benieuwd welke events dit jaar worden georganiseerd en wie er allemaal in het nieuwe praesidium zit?
Kijk dan zeker nog wat verder in deze editie van het IMBIT magazine!
We hopen er samen met jullie weer een fantastisch academiejaar van te maken, dus kom zeker eens
kijken op één van onze evenementen!

Natalya Van den Poel
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Onze evenementen
In dit academiejaar zal IMBIT weer tal van geweldige evenementen organiseren. Dit jaar
wordt het organiseren van deze evenementen toevertrouwd aan Lennert en Ignace, die er
ongetwijfeld weer een topjaar van zullen maken! Hieronder vind je een lijst met enkele
highlights uit de events voor dit jaar.

Orientation game - Dit is hét event waarop je als
eerstejaars mensen zult leren kennen waarmee je
bevriend zult worden voor de rest van je
studentenjaren. Bovendien krijg je een heuse tour van
onze studentenstad en leer je de beste spots kennen
om te studeren, een koffietje (of iets sterker) te
drinken, …

Karting - Ben jij de nieuwste Max
Verstappen of toch eerder een
brokkenpiloot? Beiden zijn welkom, al kan
er natuurlijk slechts 1 team met de beker
naar huis gaan...
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Onze evenementen

Pub - Twee keer per jaar kleuren we ons
stamcafé Barbier helemaal blauw&wit voor
onze IMBIT pub. Fun en goede muziek
verzekerd!

TD - Voor de beste beats
moet je natuurlijk ook
weer bij IMBIT zijn. Op
onze TD hebben we tal
van geweldige DJ’s en
lekkere drankjes zodat je
met je vrienden helemaal
uit de bol kan gaan.

Traktaties - Kotstudent
of niet, gratis eten is
altijd welkom. Daarom
zijn de IMBIT-traktaties
de plek om tijdens het
semester bij te praten
met vrienden en
nieuwe mensen te
leren kennen
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Onze evenementen

Galabal - Haal jouw beste kostuum of galajurk
maar al uit de kast, want het IMBIT galabal wordt
zeker en vast een avond vol glitter en glamour om
nooit meer te vergeten! Een prachtige locatie,
dansen tot in de vroege uurtjes, lekkere
drankjes,... Kortom, dé formule voor een
topavond!

HIB-tournee - Op reis gaan met al jouw
vrienden en het IMBIT-team, dat belooft
alvast een legendarische ervaring te worden!
Onze travels Emilia en Alexander zijn al
onvermoeibaar in de weer om van deze
IMBIT-reis de beste editie tot nu toe te
maken. De bestemming houden we nog even
geheim, maar ik kan je al vertellen dat dit het
evenement is dat je zeker niet wilt missen!
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En nog veel meer…

Aankomende IMBIT evenementen

IMBIT Magazine – 5

Ellen Taeymans

Functie? Praeses
Vorige functie? Web & Media
Bijnamen? Ln

Richting? HIB, 3de bachelor
Woonplaats? s-Gravenwezel
Op kot? Yes
Favoriete IMBIT event? de HIB-tournée en het galabal
Favoriete lied? Alles van Oscar And The Wolf
Ellen Taeymans

Grootste ergernis in het leven? Mensen die niet terug glimlachen als je langsloopt

Taeymansellen

Hobby’s? Fotografie, reizen, lezen en pintje pakken

Ellen_taeymans
Ellen Taeymans
Levensmotto? You cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that you can do
Favoriete plek in Antwerpen? Bij zonsondergang aan de dokken bij het MAS gaan zitten

Wat zouden mensen niet van je verwachten? Ik ben een stiekeme techno en d&b fan
Guilty pleasure? The sims spelen
Favoriete drank? Gin tonic
Allergrootste angst? Dat er een wesp in mijn oor vliegt
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Margaux Vandekeybus

Functie? Vice-Praeses
Vorige functie? Event
Bijnamen? Margauwks

Richting? HIB, 3de bachelor
Woonplaats? Heide
Op kot? Jep
Beste midnight snack? Bicky burger MET augurk
Meest gehate vak? MATLAB
Margaux Vandekeybus

Favoriete film? FC De Kampioenen: kampioen zijn blijft plezant

Margaux_vandekeybus

Grootste ergernis in het leven? Mensen die traag rijden

margauxlientje

Favoriete plek in Antwerpen? Kassa 4

Margaux Vandekeybus
Levensmotto? It is what it is
Waarvoor mogen ze je altijd wakker maken? Een verrassingsreisje
Wat zouden mensen niet van je verwachten? Blijkbaar piano spelen
Je favoriete onderwerp om uren over te praten? Diepzinnige onderwerpen waar ge u echt veel vragen bij kunt stellen
Guilty pleasure? Met mijn ouders op café gaan
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Evelyn Van Den Abbeele

Functie? Legal & Finance
Vorige functie? Human Relations
Bijnamen? Eef

Richting? HI, 3de bachelor
Woonplaats? Ekeren
Op kot? Jaa, eindelijk!
Cantus of td? Uhhhh eerst cantus en dan aansluitende td
Favoriete IMBIT event? Tapas en spelletjesavond want dat is met heel lekker eten en het
Evelyn Van Den Abbeele

is ook gewoon super gezellig!

Eveyln_vda

Beste midnight snack? Croque monsieurs met veel ketchup en mayonaise

evelynvda

Favoriete film? Bird box

Beste tip voor eerstejaars? Ga zo veel mogelijk fysiek naar de les en doe veel activiteiten mee van clubs want zo leer je heel
makkelijk mensen kennen

Hobby’s? Volleybal
Iets waarvoor ze je altijd wakker mogen maken? Om Kerstmis inkopen te doen
Iets wat mensen niet van je zouden verwachten? Ik ben een pro in sterke drank mixen
Favoriete drank? Appeljenever
Wat was je droomcarrière als kind? Stewardess, maar ik heb nu vliegangst dus dat zit er niet in
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Maureen Hellemans

Functie? Public Relations
Vorige functie? Public Relations
Richting? HIB, hopelijk laatste jaar bachelor

Woonplaats? Borsbeek
Op kot? Hotel papa
Cantus of td? Zonder enige twijfel TD
Waarom iedereen bij IMBIT moet gaan? Omdat we een gezellige studentenvereniging
zijn waar iedereen elkaar kent
Maureen Hellemans

Meest gehate vak? Frans

Maureenhellemans

Grootste ergernis in het leven? Mensen die (heel) traag wandelen

maur7xxx

Hobby’s? Fitnessen

Maureen Hellemans
Favoriete plek in Antwerpen? Het eilandje

Levensmotto? Een nee heb je en een ja kun je krijgen
Iets waarvoor ze je altijd wakker mogen maken? Iets lekkers om te eten
Guilty pleasure? Naar veel te dure huizen en appartementen kijken en wat wegdromen
Favoriete drank? (SPA) water
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Bjarne Van Dijck

Functie? Public Relations
Bijnamen? Bjakke, De beer van Zemst, Bjern
Richting? Financial engeneering, 1ste master

Woonplaats? Zemst
Op kot? ja
Favoriete IMBIT event? Speeddates natuurlijk
Waarom iedereen bij IMBIT moet gaan? Een super toffe bende, met perfecte mix van
leerrijke en ontspannende evenementen
Bjarne Van Dijck

Favoriete liedje? Scorpion – Drake
Beste tip voor eerstejaars? Nieuwe dingen proberen en natuurlijk IMBIT joinen!

Hobby’s? Schaken, zaalvoetbal, lopen

Favoriete plek in Antwerpen? De Kaaien
Favoriete openingszin? Gewoon over K3 beginnen praten
Iets wat mensen niet van je zouden verwachten? Ik eet suuuuper snel
Wat was je droomcarrière als kind? Wielrenner

IMBIT Magazine - 11

Roos Van Reeth

Functie? Public Relations
Richting? HIB, 2de bachelor
Woonplaats? Oostmalle

Op kot? Ja
Beste midnight snack? Chips met m&m’s
Meest gehate vak? Grondslagen van de duurzame engineering
Grootste ergernis in het leven? Keanu
Een straf verhaal? Met het hele gezin de foute hotelkamer binnenwandelen
Roos Van Reeth

Hobby’s? Atletiek

Roos_vr

Iets waarvoor ze je altijd wakker mogen maken? Om in de zee te gaan zwemmen

Rosie_vr

Favoriete onderwerp om uren over te praten? Gossip girl

Guilty pleasure? Witte kleren dragen
Favoriete drank? Appelkers
Laatste film die je hebt gezien? Top Gun: Maverick
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Lennert Jacobs

Functie? Event
Richting? HIB, 3de bachelor
Woonplaats? Wildert

Op kot? Jazeker
Favoriete IMBIT event? HIB-tournée
Waarom iedereen bij IMBIT moet gaan? Heel leuke familiale sfeer, iedereen is welkom
Favoriete liedje? Time – Hans Zimmer
Grootste ergernis in het leven? Extreem trage wandelaars + mensen die links gaan staan op een
Lennert Jacobs

roltrap

lennert_jacobs

Beste tip voor eerstejaars? Boeken zoveel mogelijk 2de hands kopen (en IMBIT joinen :))

lennert jacobs

Favoriete plek in Antwerpen? Spoor 22

Levensmotto? Haast u, maar op uw gemak

Iets wat mensen niet van je zouden verwachten? Quotes uit FC De Kampioenen quoten
Guilty pleasure? Ei met zalm eten tegen een kater
Grootste angst? (saaie) kotgenoten krijgen
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Ignace Holthof

Functie? Event
Bijnamen? Chasser
Richting? HIB, 2de bachelor

Woonplaats? Borgerhout
Op kot? Nee
Favoriete IMBIT event? TD
Beste midnight snack? noodles
Meest gehate vak? Marketing
Ignace Holthof

Grootste ergernis in het leven? Broertjes

Gucci_Jens

Levensmotto? 50% is genoeg

Gucci_jens

Iets wat mensen niet van je zouden verwachten? Ik drink geen frisdranken

Favoriete drank? Cara

Laatste film die je gezien hebt? Keeping up with the joneses
Wat was je droomcarrière als kind? Handgetekende films maken

IMBIT Magazine - 14

Emilia O’Neill

Functie? Travel
Vorige functie? Legal & Finance
Bijnamen? Millie

Richting? Maritiem en logistiek management, 1ste master
Woonplaats? Wilrijk
Op kot? Op kot :))
Cantus of TD? TD!
Waarom iedereen bij IMBIT moet gaan? De leuke mensjes & events
Emilia O’Neill

Meest gehate vak? Accountancy

emiliaoneill

Favoriete film? Little Women

emiliaoneill

Favoriete lied? Snap Out of It – Arctic Monkeys

Emilia O’Neill

Favoriete plek in Antwerpen? Bar Paniek
Favoriete openingszin? Gaan we naar buiten of moet ik u binnendoen?
Iets waarvoor ze je altijd wakker mogen maken? Een koffietje gaan drinken
Je favoriete onderwerp om uren over te praten? Ik kan uren over alles praten :)
Wat was je droomcarrière als kind? Chirurg

Grootste angst? Wespen & lieveheersbeestjes

IMBIT Magazine - 15

Alexander Parmentier

Functie? Travel
Vorige functie? Event
Bijnamen? Alex, Parmentier

Richting? HI, 3de bachelor
Woonplaats? Lotenhulle cityy
Op kot? Uiteraard
Cantus of TD? Cantoess(pré) + TD
Favoriete midnight snack? Frieten met een goeie hamburger
Alexander Parmentier

Meest gehate vak? Management en organisatie

Alexander_parmentier

Een straf verhaal? Random een rafting tour boeken en pas op de boot beseffen dat het

Alexander.lot

een van de moeilijkste rivieren in de wereld is

Beste tip voor eerstejaars? Onderschat Frans niet
Favoriete plek in Antwerpen? Bar paniek
Iets wat mensen niet van je zouden verwachten? Ik schrijf verhalen
Je favoriete onderwerp om uren over te praten? Reizen en avonturen
Wat was je droomcarrière als kind? Wizard
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Natalya Van den Poel

Functie? Human Relations
Bijnamen? Nat
Richting? HIB, 2de bachelor

Woonplaats? Herentals
Op kot? Jup
Cantus of TD? Cantus!!
Beste midnight snack? Een kaassouflé (geen kaaskroket!!) van de Jean
Favoriete film? Als ik cool wil lijken zeg ik Dunkirk, maar eigenlijk is het gewoon Black
Natalya Van den Poel

Panther

Natalya,vdp

Grootste ergernis in het leven? Taalfouten zoals ‘weegt zwaar’

natje003
Natalya Van den Poel
Een straf verhaal? In Lissabon tot 7 uur uitgaan om dan om 8 uur de trein te nemen om een kasteel te bezoeken
Levensmotto? I came here for a good time, not a long time
Favoriete openingszin? Amai jij lijkt op Conner Rousseau
Iets wat mensen niet van je zouden verwachten? Ik ben een gigantische Marvel nerd
Favoriete drank? Liebefraumilch uit een brik van de AH
Grootste angst? Een saai leven hebben
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Keanu Simons

Functie? Web & Media
Bijnamen? Keanunu, Nunu
Richting? HIB, 2de bachelor

Woonplaats? Zandhoven
Op kot? Nee
Favoriete IMBIT event? IMBIT karting
Beste midnight snack? Sowieso frietjes van de Jean
Grootste ergernis in het leven? Verliezen van Roos in typeracer
Keanu Simons

Levensmotto? Niet geschoten is altijd mis

Keanusimons

Favoriete openingszin? Geen idee, er is een reden dat ik geen vriendin heb

Keanuuuuu_s
Keanu Simons
Guilty pleasure? Met een knuffel slapen

Wat was je droomcarrière als kind? President
Grootste angst? Dat de nuggies bij mcdonalds op zouden zijn
Fun fact? Ooit kende ik pi tot 508 cijfers na de komma
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Robbe De Wolf

Functie? International Relations
Vorige functie? Public Relations
Bijnamen? Bobbe, bobba
Richting? HI, 1ste master
Woonplaats? Lokeren/Antwerpen
Op kot? Ja
Favoriete IMBIT event? IMBIT galabal
Waarom iedereen bij IMBIT moet gaan? De perfecte combinatie van professionaliteit en

Robbe De Wolf

professioneel drinken

Robbe.dewolf

Favoriete liedje? Dance me to the end of love – the civil wars

bobbeke.123
Robbe De Wolf
Grootste ergernis in het leven? Wanneer ik mijn nagels heb geknipt en ik plots iets moet openkrijgen met scherpe nagels
Eens straf verhaal? Ik heb mijn eerste IMBIT TD gemist door onvoorziene omstandigheden ;))
Favoriete plek in Antwerpen? Onder de ruien (ingang suikerrui)
Iets waarvoor ze je altijd wakker mogen maken? Gratis eten op campus
Je favoriete onderwerp om uren over te praten? De reden van ons bestaan
Guilty pleasure? Drop
Grootste angst? Onstabiele platformen in de hoogte
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AFSCHEID
Bij het verwelkomen van een nieuw team hoort helaas ook het afscheid nemen van een paar IMBIT-vriendjes.
De eerste topper waar we afscheid van nemen is onze keukenprins(es) Alex. Ons ontbijt op
praesidiumweekend zal er nooit meer zo goed uitzien zonder jouw eitjes met kaas. Ondanks dat niet iedereen
even grote fan was in het begin heeft jouw aanhoudend enthousiasme ons toch kunnen overtuigen! We staan
altijd klaar voor een WAP-optreden, maar laten we hopen dat het deze keer niet eindigt met een gescheurde
broek.
Ook mogen we zeker Alex zijn partner in crime, Matisse, niet vergeten. Voor wie Matisse nog niet kent, ga op
een feestje zeker langs bij de techno tent en je zal hem wel herkennen… Als zijn gekke dansmoves je nog niet
omver blazen, dan zal zijn grote liefde voor Cara dit ongetwijfeld wel doen! We hebben nog een Think Twice
tripje van je te goed, dus tot snel!
Helaas moeten we ook gedag zeggen aan Ine. Velen onder ons gaan haar wel kennen als een echte pasta
lover of toch enkel voor de verpakking. Met haar twee jaar PR achter de rug is ze een echte expert op dat
gebied. Dankzij haar prachtige IMBIT-sokken zal ze deze ervaring zeker niet vergeten! Ine gaat volgend jaar
doctoreren, dus haar zien we ongetwijfeld nog wel passeren.
Bij het afscheid van deze drie talentjes blikken we ook terug op een fantastisch jaar. Zonder hun harde werk
en hun gezelschap had het er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Na 1,5 jaar on hold te hebben gestaan,
hebben we dit jaar weer met volle teugen van al onze evenementen kunnen genieten. Dit leuke jaar schept
alleen maar hoge verwachtingen voor het volgende academiejaar, wat ongetwijfeld een knaller zal worden
want IMBIT viert zijn 15-jarig bestaan!

Ellen Teaymans & Margaux Vandekeybus
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Wist je dat…

… we Robbe in het eerste semester zullen moeten missen omdat hij op Erasmus gaat naar Oslo?
… Alexander een ongeslagen kampioen is in tafelvoetbal?
… ondanks onze geweldige openingszinnen, heel ons praesidium single is ;))
… Ignace vaker in de bib slaapt dan thuis?
… dit academiejaar het 15e jubileumjaar voor IMBIT is?
… Maureen meer naar tinderdates gaat dan naar de les?
… Lennert stiekem de beste feestjes doet op zijn kot?
… je best niet te traag wandelt als je ons praesidium te vriend wilt houden?
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