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VOORWOORD	  
Beste	  leden,	  	  

Bij	  deze	  hebben	  jullie	  een	  voorstelling	  van	  alle	  kandidaten	  die	  
zich	  in	  eerste	  ronde	  willen	  stellen.	  Lees	  dit	  grondig	  door	  en	  
stem	  mee	  op	  vrijdag	  6	  mei	  om	  20u	  in	  de	  Karaoke.	  

De	  kiesregels	  worden	  voorgelezen	  voor	  het	  van	  start	  gaan	  
van	  de	  eerste	  verkiezingen.	  

Aan	  allen	  veel	  succes!	  

Met	  studentikoze	  groeten,	  	  

Praesidium	  2015-‐2016	  



KANDIDATUUR	  1	  PRAESES:	  	   	   	  
	   MELISSA	  MANDERICK	  
Hallo	  

Ik	  ben	  Melissa,	  jullie	  kennen	  mij	  waarschijnlijk	  al.	  Studente	  
Ortho,	  Kassierster	  bij	  Mediamarkt,	  Vice	  en	  Cantor	  bij	  Ideefix.	  

Bij	  deze	  die	  ik	  mijn	  kandidatuur	  in	  voor	  Praeses.	  	  

Na	  de	  voorbije	  2jaar	  in	  het	  praesidium,	  voelt	  het	  goed	  om	  
mijn	  kans	  te	  wagen	  om	  voor	  Praeses	  te	  gaan.	  Sterke	  punten:	  
Ik	  heb	  mijn	  praesidium-‐	  en	  cantuservaring,	  enthousiamse	  en	  
de	  goesting	  om	  veel	  in	  het	  kof	  te	  zitten.	  Zwakke	  punten:	  mijn	  
warhoofd,	  maar	  daar	  wordt	  aan	  gewerkt.	  

De	  combinatie	  school,	  werken	  en	  praesidium	  is	  dit	  jaar	  niet	  
altijd	  even	  gemakkelijk	  geweest.	  Daarom	  heb	  ik	  ook	  beslist	  
om	  volgend	  jaar	  enkel	  theorievakken	  te	  doen	  (=geen	  
wekelijkse	  taken/lessen).	  Mijn	  werk	  bij	  Mediamarkt	  
combineren	  met	  het	  studentenleven	  is	  geen	  probleem.	  

Ideefix	  is	  goed	  bezig	  en	  ik	  hoop	  dat	  ik	  de	  kans	  krijg	  om	  dat	  
verder	  te	  zetten.	  Samen	  met	  het	  praesidium	  leuke	  wekelijkse	  
activiteiten	  op	  poten	  zetten,	  themaclubavonden,	  cantussen,	  
uitstapjes...	  De	  mogelijkheden	  zijn	  bijna	  oneindig.	  

Ik	  wil	  in	  stijgende	  lijn	  naar	  het	  lustrumjaar	  gaan	  :)	  

Ik	  wil	  iedereen	  sowieso	  al	  bedanken	  voor	  de	  fantastische	  3	  
jaar	  die	  ik	  met	  jullie	  al	  heb	  gehad.	  

Merci	  

Melissa	  



KANDIDATUUR	  1	  VICE:	  	   	   	  
	   KIMBERLY	  LECLERCQ	  
Hallo	  Ideefixers!	  	  

Graag	  wil	  ik	  mij	  kandidaat	  stellen	  voor	  de	  functie	  vice!	  Na	  het	  
afgelopen	  jaar	  geloof	  ik	  in	  Ideefix	  en	  ik	  wil	  in	  het	  toekomstige	  
praesidium	  meewerken	  om	  het	  werk	  van	  ons	  huidig	  
praesidium	  verder	  te	  zetten.	  	  

Ik	  hoop	  op	  jullie	  vertrouwen,	  

Kimberly	  	  

KANDIDATUUR	  1	  PR:	   	   	  
	   GERBREN	  DE	  SMET	  
Hierbij	  wil	  ik	  me	  graag	  kandidaat	  stellen	  voor	  de	  functie	  PR.	  

Ik	  heb	  het	  afgelopen	  jaar	  fantastische	  momenten	  beleefd	  
met	  Ideefix	  en	  de	  club	  ligt	  mij	  ondertussen	  nauw	  aan	  het	  
hart.	  De	  eerste	  keer	  dat	  Lisa	  me	  meenam	  naar	  een	  
evenement	  van	  Ideefix	  vond	  ik	  het	  al	  een	  fantastische	  en	  
sociale	  bende	  en	  wist	  ik	  zeker	  dat	  het	  niet	  bij	  deze	  ene	  keer	  
zou	  blijven.	  En	  ondertussen	  zou	  ik	  niet	  meer	  zonder	  kunnen.	  
Daarom	  wil	  ik	  graag	  iets	  terugdoen	  voor	  de	  club	  door	  de	  
functie	  van	  PR	  op	  mij	  te	  nemen.	  	  

Ik	  zou	  net	  deze	  functie	  willen	  doen	  aangezien	  ik	  graag	  dingen	  
zoals	  affiches,	  flyers	  en	  folders	  ontwerp.	  Ook	  al	  heb	  ik	  nog	  
geen	  enkele	  ervaring	  als	  PR	  of	  enig	  ander	  lid	  van	  een	  
praesidium,	  heb	  ik	  dit	  wel	  op	  het	  vlak	  van	  ontwerpen.	  Dit	  
voor	  een	  deel	  door	  affiches	  en	  brochures	  te	  maken	  voor	  



evenementen	  maar	  ook	  door	  mijn	  opleiding.	  Ik	  studeer	  
Grafische	  en	  Digitale	  Media,	  hier	  heb	  ik	  dan	  ook	  uitgebreid	  
leren	  werken	  met	  programma’s	  zoals	  Photoshop,	  Indesign	  en	  
Illustrator.	  Ook	  heb	  ik	  een	  getraind	  oog	  voor	  detail.	  Als	  ik	  met	  
iets	  klaar	  ben	  zal	  ik	  het	  nooit	  zomaar	  laten	  liggen	  tot	  de	  dag	  
dat	  het	  moet	  gebruikt	  worden,	  ik	  zal	  nog	  steeds	  
aanpassingen	  aanbrengen	  en	  alles	  perfectioneren.	  Het	  kan	  
nooit	  goed	  genoeg	  zijn.	  

Deadlines	  zijn	  voor	  mij	  ook	  geen	  enkel	  probleem,	  als	  men	  mij	  
vraagt	  iets	  klaar	  te	  hebben	  op	  een	  bepaalde	  datum	  mag	  je	  er	  
ook	  zeker	  van	  zijn	  dat	  dit	  klaar	  zal	  zijn.	  Als	  ik	  iets	  doe	  zet	  ik	  
mij	  daar	  dan	  ook	  voor	  de	  volle	  100%	  voor	  in.	  

Ook	  communicatie	  door	  bijvoorbeeld	  de	  weekmail	  of	  het	  
obelixke	  zal	  ik	  absoluut	  onderhouden,	  zo	  zal	  iedereen	  zeker	  
op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  welke	  evenementen	  er	  zullen	  gebeuren	  
en	  wat	  er	  allemaal	  gebeurd	  is.	  

Zelf	  heb	  ik	  ook	  nog	  een	  gesprek	  gehad	  met	  Lisa;	  onze	  praeses	  
en	  tevens	  PR	  geweest	  bij	  ideefix;	  	  die	  mij	  meer	  verteld	  heeft	  
over	  de	  inhoud	  van	  de	  functie.	  Waardoor	  ik	  nu	  zeker	  ben	  dat	  
jullie	  geen	  spijt	  zullen	  hebben	  	  als	  je	  op	  mij	  zou	  stemmen.	  

Ik	  hoop	  jullie	  te	  kunnen	  overtuigen	  van	  wat	  ik	  kan	  en	  kijk	  nu	  
sowieso	  al	  uit	  naar	  het	  volgende	  jaar.	  

Gerbren	  De	  Smet	  

	   	  



KANDIDATUUR	  1	  CANTOR:	   	  
	   MELISSA	  MANDERICK	  
Senior,	  Proseniores,	  commilitones,	  

Bij	  deze	  zou	  ik	  graag	  mijn	  kandidatuur	  indienen	  voor	  Cantor.	  

Al	  2	  jaar	  vervul	  ik	  deze	  functie	  met	  veel	  liefde	  en	  ik	  zou	  er	  
graag	  nog	  een	  jaartje	  bij	  doen.	  

KANDIDATUUR	  1	  ZEDENMEESTER:	  	  
	   KIMBERLY	  LECLERCQ	  
Hallo	  Ideefixers!	  	  

Ik	  wil	  me	  graag	  stellen	  voor	  de	  functie	  zedenmeester.	  Zelfs	  
toen	  ik	  nog	  geen	  lid	  was	  van	  Ideefix	  kwam	  ik	  al	  heel	  graag	  
langs,	  en	  toen	  ik	  schacht	  werd	  is	  dat	  gevoel	  alleen	  maar	  
sterker	  geworden.	  Ik	  geloof	  dat	  ik	  iets	  voor	  Ideefix	  kan	  
betekenen	  en	  dat	  wil	  ik	  ook	  heel	  graag!	  De	  functie	  
zedenmeester	  spreekt	  mij	  aan	  omdat	  ik	  zelf	  heel	  graag	  
cantus	  en	  ik	  heb	  Joris	  en	  Brutus	  als	  voorbeeld!	  	  

Ik	  hoop	  op	  jullie	  vertrouwen,	  	  

Kimberly	  

	   	  



KANDIDATUUR	  1	  SCHACHTENTEMMER:
	   IVY	  GÉRARD	  
Ik	  zou	  mij	  graag	  kandidaat	  stellen	  voor	  de	  functie	  
schachtentemmer.	  Ik	  zou	  deze	  functie	  graag	  op	  mij	  nemen	  
omdat	  ik	  de	  mogenlijk	  zie	  om	  mijn	  kwaliteiten	  hierin	  verder	  
te	  ontplooien	  en	  ik	  hou	  er	  ook	  van	  om	  iedereen	  altijd	  te	  
helpen.Ik	  ben	  een	  zorgzaam	  en	  verantwoordelijk	  persoon	  die	  
altijd	  klaar	  staat	  voor	  iedereen.	  Ik	  ga	  ook	  altijd	  tot	  het	  
uiterste	  om	  iedereen	  in	  de	  groep	  te	  betrekken	  en	  dat	  
iedereen	  zich	  ook	  goed	  voelt	  in	  de	  groep.	  De	  veranderingen	  
die	  ik	  graag	  zou	  doorvoeren	  volgend	  jaar	  omdat	  het	  dit	  jaar	  
door	  omstandigheden	  niet	  is	  gelopen	  zoals	  het	  moest	  is	  meer	  
de	  cantusregels	  doorvoeren	  zoals	  het	  hoort	  zodat	  elke	  
schacht	  deze	  op	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  vlekeloos	  kan	  en	  ik	  zou	  
ook	  de	  ontgroenings	  opdrachten	  begin	  van	  het	  2e	  semester	  
geven	  zodat	  er	  onderling	  de	  schachten	  een	  groepsgevoel	  
doorheen	  het	  jaar	  groeit.	  

	   	  



	  


