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Voorwoord 
 

Beste leden, 

Bij deze hebben jullie een voorstelling van de kandidaten die zich in eerste ronde stellen. 

Lees dit grondig door en stem op maandag  5mei om 20u30 in de Karaoke. 

 

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

Aan allen veel succes! 

Met studentikoze groeten, 

Tania Vandewalle 

 

Gemaakt door Sylvia Beeckman, Schacht 2013-2014 
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Kandidatuur 1 Praeses : Wendel D’Hondt 
 
Senior, proseniores, commilitones! 
 
Bij deze stel ik mijn kandidatuur voor praeses van het komende jaar! 
Om mij nog even voor te stellen; ik ben Wendel, afgelopen jaar jullie penning en al 3 jaar trots lid van 
Ideefix. 
Ideefix is voor mij al 3 jaar een thuis en een vriendenbasis. De afgelopen jaren heb ik mij enorm 
geamuseerd en veel mooie momenten beleefd. Deze club zit in mijn hart, kheb er dit jaar met veel 
plezier aan meegebouwd en volgend jaar wil ik dat opnieuw doen!  
Daarom wil ik dan ook senior worden, om het voortouw te nemen in de leiding van de club en het 
volgende praesidium samen te brengen als een team, zodat we er volgend jaar samen staan! Samen 
met de vice wil ik wekelijkse vergaderingen plannen zodat we op een efficiënte manier kwalitatieve 
activiteiten kunnen blijven organiseren. 
Dit was mijn 4e jaar als praesidium; ik ben eerst Bar dan Praeses geweest van Home Fabiola; daarna 
Feest van Acantha en dit jaar was ik jullie Penning zoals jullie wel weten! Ik heb dus enorm veel 
ervaring, heb vanuit meerdere perspectieven de werking van de praesidium ervaren en kan dus niet 
alleen samenwerken maar ook delegeren. Verder ben ik een student aan de Universiteit Gent en kan 
tijd vrijmaken en zelf inplannen. Ik heb enorm veel goesting om er aan te beginnen en samen met de 
rest van het nieuwe praesidium een fantastisch 22e jaar neer te zetten en de tradities en waarden 
van Ideefix verder te zetten. Onze club is fantastisch, heel Gent weet dat en het is tijd dat heel de 
wereld dat weet! 
 
Ut vivat, cresceat, floreatque Ideefix! 
 
Mvg 
 
Wendel D'Hondt 
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Kandidatuur 2 Praeses : Tania Vandewalle 
 

Beste proseniores en commilitones, 

Ik stel me dit jaar opnieuw kandidaat voor de functie praeses.  

Ik hoor sommigen onder jullie denken, waarom? Wel eigenlijk zat ik hier al aan te denken sinds 

februari. Na verloop van tijd hoorde ik van een aantal leden dat ze zich ook zouden stellen voor deze 

functie. Dat niet alleen ik graag dit mooie clubje terug onder mijn hoede wil nemen, is geen 

verrassing natuurlijk. Toen dacht ik eraan om de hamer zomaar door te geven aan een volgende 

kandidaat, maar dit bleek al snel een moeilijke en onmogelijke opdracht te zijn. Ik geef zelf veel te 

veel om Ideefix. Aangezien dit al zo lang in mijn hoofd zat om mij opnieuw een jaartje te engageren, 

is het voor mij meer dan logisch om er dit jaar opnieuw voor te gaan en hier voor jullie te staan. 

 Ik heb dit jaar enorm veel geleerd en doe het nog steeds met alle plezier. Het is echter niet altijd 

even gemakkelijk. Soms zijn er conflicten die opgelost moeten worden als neutraal persoon. De 

andere keer zijn er klachten of zaken die verduidelijkt moeten worden. Soms zijn er materiële 

problemen of heb je te maken met tijdsgebrek. Je moet genoeg kunnen delegeren en mensen aan 

het werk zetten, constant updates vragen maar zelf leg je natuurlijk de laatste hand op het werk 

indien het niet tijdig af zal zijn. Een heel belangrijk punt is dan ook dat je overal moet kunnen 

inspringen samen met de vice en dat is dit jaar vrij goed gelukt.  Vaak heb ik mijn slaap moeten 

opofferen om tijdig klaar te geraken en na een poos kan dit doorwegen, maar ik heb dat altijd met 

veel liefde en plezier gedaan voor de club. 

Ik kan verstaan dat sommige leden bang zijn dat ik dingen voor vanzelfsprekend zal nemen. Omdat ik 

het al eens een jaar gedaan heb, maar dat is in geen geval mijn bedoeling of mijn visie. Ik weet graag 

de mening van andere leden en praesidiumleden. Merendeel van de keuzes werden dan ook op een 

vergadering behandeld of op facebook medegedeeld.  Als er iets op korte tijd beslist moet worden, 

stuur ik een sms naar heel het praesidium zodat iedereen zoveel mogelijk op de hoogte is.  

Fungeren als team is moeilijk, maar wel een streefdoel. Activiteiten worden voor mij nooit 

vanzelfsprekend. Het ene jaar kan een activiteit perfect verlopen, het andere jaar zijn er constant 

problemen die van de baan geveegd moeten worden. Ik probeer dan ook telkens zo ruim mogelijk te 

denken, welke doemscenario’s er kunnen optreden en welke misverstanden of problemen er kunnen 

voorvallen. Ik probeer ook alles diplomatisch aan te pakken, op een rustige manier conflicten aan te 

gaan, alsook ben ik stressbestendig en ga ik niet beginnen roepen op anderen.  

Dit zou de sfeer en de avond alleen maar stressvol maken en anderen zouden zich aangevallen 

kunnen voelen, zonder dat dit de bedoeling is.  

 

Tot besluit zou ik eraan willen toevoegen dat, moesten jullie voor mij stemmen, jullie hier geen spijt 

van zullen hebben. Ik ben dit jaar door de ervaring die ik opgedaan heb, gegroeid als persoon en ik 

zal me dan ook voor 200 procent blijven inzetten in functie van Ideefix.  We hebben met heel het 

praesidium Ideefix verzorgd als ons eigen kind. Ik weet dat ik nog meer in mijn mars heb.  

Hopelijk stemmen jullie dit jaar terug op mij en dan kan ik samen met jullie Ideefix doen groeien en 

bloeien.  Onze club! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 

Schachtentemmer 2012-2013 



7 
 

Kandidatuur 3 Praeses : Joris van der Leest 
 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 
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Kandidatuur 1 Vice-Praeses : Lisa Van Landuyt 
 

Ik weet nog goed de eerste dat ik een activiteit van Ideefix meedeed. Dat was met een 

drankspelletjesavond, blackbox, ik weet nog dat ik toen zei dat ik dacht dat Wilm de eerste ging zijn 

die iemand ging vermoorden en dat Jan de persoon was met wie ik wel eens zou willen kussen. Al 

vanaf dat moment voel ik me thuis bij Ideefix. Ik ben dan ook meteen schacht geworden en ik 

amuseerde me telkens heel erg als ik aanwezig was.  

Na de ontgroening wist ik ook meteen dat ik me voor een praesidiumfunctie wilde stellen. De avond 

van de wisselcantus had ik dan ook problemen met Daphne die toen verloren gelopen was, maar ik 

kreeg de steun van iedereen aanwezig. Dit zal ik nooit vergeten, dit deed me ook echt deugd om te 

weten dat ik toch op de steun van de club kon rekenen. Ideefix is een club waar mijn hartje ligt, waar 

ik absoluut deel van wil uitmaken en waar ik bloed, zweet en tranen wil insteken. Daarom wil ik me 

dit jaar stellen voor de functie van vice 

Ik heb dit jaar bewezen dat ik veel geef om Ideefix en dat ik wil dat we weer groeien zoals het 

vroeger was. Dit jaar was een goed jaar, we hebben vele schachten die zich willen/kunnen laten 

ontgroenen en die ook praesidiummateriaal zijn. Daar draait het om. Zo zal Ideefix blijven bestaan.  

Ik hoop dan ook dat ik jullie vertrouwen krijg om me te bewijzen als goeie vice van Ideefix. Ik weet 

dat ik altijd met een goed praesidium zal staan en als we er samen als 1 team staan, het hele jaar 

door, dan denk ik wel dat we alle fixers alweer een schitterend jaar kunnen geven.  

Wel heb ik gemerkt dit jaar dat we soms te veel activiteiten in een week hebben, dit zou beter 

moeten georganiseerd worden. Ik zou weer over willen gaan op het concept van vorig jaar, 1 

clubavond en 1 activiteit, zo valt er minder last op het praesidium, en zullen er ook minder afhaken 

naar het einde van het jaar toe. Zo zullen er ook veel minder frustraties zijn binnen het praesidium.  

Als de activiteiten ook op de voet gevolgd worden, zal er minder stress zijn om die nog haastig in 

orde te krijgen. Elke 2 weken vergaderen, dat is geen luxe, dat is een noodzaak. Zo kunnen we de 

vorderingen van alle activiteiten beter bijhouden en moeten we niet om de 2 maand 4u lang 

vergaderen. Dit zijn dan kleine ‘bijeenkomsten’ voor een clubavond, die slechts een half uurtje tijd in 

beslag zouden nemen. Dat kleine halfuurtje zal al een wereld van verschil betekenen. 

Dus ik hoop dat jullie je vertrouwen in mij willen leggen zodat ik dit jaar mezelf vice mag noemen. 

Lisa Van Landuyt 
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Kandidatuur 2 Vice-Praeses : Joris van der Leest 
 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 
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Kandidatuur 1 Penningmeester : Jari Salembier 
 
Beste Proseniores, senior, commilitones,  

 

Hierbij stel ik mezelf (Jari Salembier) als kandidaat voor penningmeester. 

Waarom dien ik mijn kandidatuur in? In eerste instantie omdat ik iets wil doen voor de club die mij 

ondertussen al nauw aan het hart is komen te liggen. Dat iets wat ik wil terug doen zou ik graag zien 

als iets meer achter de schermen maar toch belangrijk en hierbij is penningmeester de ideale functie. 

Letten op de financiële gezondheid van de club is een hele taak die ik natuurlijk zo goed mogelijk zal 

proberen in te vullen. Ten tweede heb ik een gesprek gehad met Wendel, mijn peter en tevens ook 

penningmeester van Ideefix. In dat gesprek heb ik mijn vragen kunnen stellen over deze functie, wat 

het precies inhoud en hou je dit moet invullen,etc.. Het was een leuk, boeiend en interessant gesprek 

en al mijn twijfels zijn erdoor weggeëbd. Ik ben gemotiveerd en zal mijn best doen om de club trots 

te maken en de uitstekende vorige penningmeester (Wendel) te overtreffen als ik gekozen wordt. En 

als laatste is deze kandidatuurstelling ook een soort van officiële belofte om me meer in te zetten 

voor de club. 

 

Jari Salembier 
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Kandidatuur 2 Penningmeester : Isabel Colman 

 

Beste Fixers, 

Graag had ik bij deze mijn kandidatuur gesteld als penningmeester(es) van Ideefix. Een functie die ik 

vorig jaar reeds wou opnemen, maar waarvoor ik net te laat was om ze in te dienen. Iets dat ik dit 

jaar niet opnieuw wil meemaken. 

De functie penningmeester is voor mij immers meer dan waken over geld. Je moet immers bepaalde 

financiële knopen kunnen (en durven) door hakken! Een niet te onderschatten aspect waar ik 

dagelijks mee geconfronteerd word op mijn werk, waar ik eveneens bepaalde activiteiten moet 

organiseren met een (beperkt) budget. Een ander niet te onderschatten aspect is het beramen van 

de kosten van bijvoorbeeld het weekend. Iedereen wil immers dat het onvergetelijk zal worden, 

maar we moeten ook rekening houden met de minder kapitaalkrachtigen (lees : de echte studenten) 

onder ons! 

Met mij heb je een transparante, gestructureerde en betrouwbare boekhouding, bijgehouden door 

een betrouwbare, stipte en eerlijk penningmeester!  

En één ding is zeker : op Ideefixplezier zal ik nooit besparen :-) 

Vriendelijke groeten, 

Isabel Colman 

Kandidaat Penningmeester 2014-2015 
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Kandidatuur 1 Feest : Joris van der Leest 
 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 
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Kandidatuur 1 Sport : Wilm Clijmans 
 

Voor volgend jaar wil ik terug opnieuw de functie sport waarnemen in onze mooie club. 

De functie sport is voor een SK-club, zoals wij er een zijn, zeker een functie die best niet halfslachtig 

wordt gedaan.  

Deze functie kan men het beste in twee luiken zien, waarvoor ik mij weer terug opnieuw wil inzetten. 

Het eerste luik bij de functie sport is het SK: Zoals we allemaal weten zitten we in een 

overkoepelende organisatie van studentenclubs die probeert om naar elkaars activiteiten te gaan, 

verbroederingen te doen en gewoon het tofste bij elkaar naar boven te halen. 

En de manier om elkaar toch eens te leren kennen, is dikwijls bij een sportcompetitie omdat men 

hier eens de kans heeft om rustig met elkaar te praten zonder dat er druk feestgewoel is. 

Buiten het feit dat we iets ontspannend kunnen doen door simpelweg te sporten, smeden we ook 

banden met andere clubs die dan gemakkelijker de stap zetten om eens naar een winstgevende 

activiteit van ons te komen. 

Toch is dit niet de enigste reden dat inschrijven voor sport-activiteiten bij het SK een belangrijk iets is. 

Wat weinigen weten, is dat het SK, zijn clubs ook beloont als het hun gezicht laat zien of nog beter als 

een van de eersten eindigt in de sportcompetitie. 

Voor dit lopende jaar en het sport-jaar dat in het klassement van het SK nu al begonnen is, heb ik mij 

ingezet om ons steeds in te schrijven en voldoende volk te vinden zodat we zouden mee kunnen 

doen aan hun wedstrijden. 

Daarom kunnen we vanaf volgend jaar eindelijk weer een extra vat van het SK verdienen als we de 

weg van de sportcompetities blijven volgen. 

Door simpelweg onze deelnames aan de wedstrijden, zijn we tegenover de laatste jaren enorm hard 

gestegen in het puntenklassement en zijn we weer bekend bij verschillende clubs. 

Maar naast het eerste luik, is er ook een tweede luik waar de sport aan moet denken en eigenlijk is 

dit luik het meest voor de hand liggende: sportactiviteiten organiseren… 

Zo zijn er wel sportactiviteiten die we al enkele jaren doen en die vastgeroest zijn in de te plannen 

activiteiten (schaatsen, lasershoot) maar toch ga ik volgend jaar weer proberen om de club naast 

deze activiteiten, ook vernieuwende activiteiten aan te bieden en deze in het programma te zetten. 

Enkele sport-activiteiten die ik volgend jaar zal voorstellen zullen ongetwijfeld kajakken, 

mountainbiken en een initiatie schermen zijn. 

Ik hoop dat we komend jaar terug volop kunnen inzetten op vernieuwende en toffe activiteiten en 

daarom stel ik mij kandidaat voor de functie SPORT. 

Wilm Clijmans  
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Kandidatuur 1 Cultuur : Joris van der Leest 
 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 
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Kandidatuur 2 Cultuur : Wilm Clijmans 
 

Jaja, lieve dames en heren, 

U bent mij te juist al wel eens tegengekomen in dit boekje bij de voorstellingen van de kandidaturen. 

Toch ambieer ik nog een tweede functie die ik kan combineren zoals ik dit jaar heb bewezen en 

daarom schrijf ik nu hier mijn kandidatuur neer voor cultuur. Het schrijven gebeurt nu even terwijl 

we naar de heideroosjes aan het luisteren zijn: “lekker belangrijk, lekker belangrijk. ’t Is een saaie, 

suffe dag vandaag. Alweer niets nieuws, alweer niets nieuws gebeurd. Vandaag…” 

En ja, het geeft wel goed weer hoe ik denk: vernieuwing of om het met politieke woorden te zeggen: 

“de kracht van verandering”. 

Zoals de commilotones van vorig jaar zich nog zullen kunnen herinneren, stond ik ook in deze eerste 

ronde recht om vernieuwingen in de activiteiten te voorzien en er een fantastisch jaar van te maken. 

Als ik op dit jaar als de cultuur van ideefix terugkijk naar mijn verrichtingen, zie ik hoe ik vol goede 

moed er vanaf het begin enthousiast in vloog. Vanaf dag één heb ik mij totaal gegeven voor ideefix 

en er toch iets moois van gemaakt. Ik heb dit jaar wel wat werk gehad met het loswrikken van 

vertrouwde vastgeroeste ideeën omdat het de laatste jaren zo gekend is. 

En ook al ben ik hier deels in gelukt, mijn werk is dit jaar niet voltooid geraakt… 

We zijn nu wel naar bobbejaanland geweest, hebben we pimps en hoes georganiseerd, een 

messageparty op scherm, een valentijnsclubavond… 

Toch zijn er nog verschillende activiteiten die ik nog altijd wil organiseren en die er dit jaar niet door 

zijn gekomen. Voor volgend jaar wil ik mij iets meer richten op de wereld buiten de overpoort: een 

kroegentocht int historisch centrum, een keer met zijn allen naar Leuven en daar de nacht 

doorfeesten, naar de boekenbeurs, naar het ijssculptuurfestival, een eroticabeurs, mini-europa, een 

comedy-night en nog veel meer 

Daarom wil ik volgend jaar opnieuw de functie van CULTUUR om een jaar vol toffe activiteiten voor 

de club te kunnen organiseren. 

Wilm Clijmans 
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Kandidatuur 1 PR : Angelo Vandamme 
 

Ten eerste heb ik natuurlijk al heel wat ervaring als PR van Curatio waar ik zowel in het oprichtende 

Praesidium van 2012-2013, als in 2013-2014 werd verkozen. Ik ben het creatieve brein van de bende 

en sta dus in voor het ontwerpen van onder andere de affiches, flyers en nieuwsbrief. Ik kan dus 

natuurlijk meer dan behoorlijk met Photoshop werken, waarmee ik trouwens ook zorg voor de 

nabewerking van de foto's (in bijlage van mijn mail staan enkele voorbeelden). Naast het ontwerpen 

van allerlei zaken, kijk ik ook voor het thematiseren en aankleden van evenementen zoals de 

cocktailavond, jeneveravond en shotjesavond.  

Ik zorg er ook voor alle vormen van communicatie, zowel extern als intern. De voorbereidingen voor 

de sponsorzoektocht zijn dus mijn verantwoordelijkheid en ik stel dan ook een sponsordossier en 

bijhorende contracten op. Ook de ledenwerving van oktober neem ik in grote mate voor mijn 

rekening en dus ook de inschrijvingsformulieren, lidkaarten en ledendatabase. Gedurende het jaar 

houd ik alle social media (Facebook, Twitter en Youtube), zowel inhoudelijk als qua vormgeving up-

to-date. Onze interne communicatie vervolgens houdt in dat ik alle e-mailadressen aanmaak, 

Facebookgroepen opricht, Dropbox structureer en sms-lijsten bijhoud van Curatio en natuurlijk ook 

het beheer ervan op mij neem. 

Ten tweede ben ik ook oprichter en voorzitter van vzw Music Connects, een vereniging die 

evenementen organiseert in Izegem. Binnen het team dat de projecten organiseert ben ik 

productieverantwoordelijke, maar op vzw-niveau ben ik ook opnieuw verantwoordelijk voor de 

marketing en het ledenbeheer. 

Tenslotte kom ik via mijn studies Event- & Projectmanagement ook meer dan voldoende in aanraking 

met alles hierboven vermeld, wat voor een theoretische onderbouw zorgt. Enkele vakken die ik heb 

zijn bijvoorbeeld marketing, innovatieve mediatechnieken of communication & sponsoring. Het 

ontbreekt bij mij dus zeker noch aan ervaring, noch aan kennis om ook bij Ideefix met succes de club 

uit te bouwen en te professionaliseren. 

Natuurlijk beschikt een goede PR ook over enkele persoonlijke karaktereigenschappen. Niet 

onbelangrijk als PR van een club, is dat je sociaal bent en niet terugdeinst van contact te leggen met 

potentiële leden, maar ook zeker met andere clubs en kringen. Iets wat bij mij zeker niet ontbreekt, 

in tegendeel. Gedurende mijn drie jaren in Gent heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd. Andere 

eigenschappen die een PR zeker kan gebruiken waarover ik denk te beschikken zijn mijn 

doorzettingsvermogen, oog voor detail, zelfvertrouwen, stiptheid maar zeker en vooral mijn 

enthousiasme voor alles waarvoor ik me engageer. 

Ik hoop Ideefix te kunnen overtuigen van mijn kunnen en kijk alvast uit naar een prachtig jaar! 

Angelo Vandamme 
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Kandidatuur 2 PR : Joris van der Leest 
 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 
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Kandidatuur 3 PR : Kris De Rocker 
 

Vorig jaar is het noppes geworden omdat ik vergat me in te schrijven *stupid me*, maar deze keer 

heb je me niet liggen : onze senior Tania was immers zo lief (zo kennen we haar hé :)) om nog een 

SMS'je rond te sturen dat het nu of nooit was.  Dus, met nog 1u30 op de klok voor de deadline, 

schrijven we ons nog eens in!  En jawel, terug voor PR! 

 

De functie van PR zit zowat in mijn genen : het is immers een combinatie van creativiteit en 

computerbezigheden.  Niet toevallig zaken waarmee vele hobby's van mijn gevuld zijn!  Webdesign, 

fotografie en digitale bewerking om er maar enkele te noemen.  Eerst en vooral zou ik de website 

eens onder handen willen nemen.  De voorbije jaren is deze helaas steeds meer de vergeetpunt in 

geraakt, iets wat dit jaar zeker moet veranderen!  Naar drukwerk toe moeten jullie zich zeker niet 

ongericht maken : een affiche is reeds klaar (op aanvraag te verkrijgen!).  Een affiche die bij elke 

activiteit hetzelfde uitzicht zal hebben (herkenbaarheid!), maar telkens zal aangepast worden naar de 

activiteit op zich.  Onmogelijk zeg je?  Wacht maar af!  Ook is ons clubblad, het Obelixke, in veilige 

handen alhier : de clubleden zorgen voor de teksten, ik zorg dat jullie leesplezier er is!  Op tijd, no 

mather what, punt!  En wat het behartigen van communicatie betreft... de smsjes en weekmailtjes 

blijven uiteraard bestaan!  Kortom : d'uverpuurte zal weten dat Ideefix klaar is voor een nieuw 

academiejaar! 

 

Cheers! 

Kris De Rocker 
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Kandidatuur 1 Cantor : Melissa Manderick 

 

Ik zou mij graag kandidaat stellen voor een functie, nl. cantor. 

 

Toen Lisa mij vorig jaar voor de eerste keer meenam naar Ideefix, was ik compleet overdonderd. Ik 

wilde meteen bij die bende horen en werd ook onmiddellijk opgenomen. Dat alleen al maakt Ideefix 

zo’n zalige club. Na verloop van tijd besloot ik dat ik meer wou zijn dan enkel lid van deze club. Een 

functie dus… De functie die voor mezelf op het lijf geschreven is, is cantor. Ten eerste omdat ik 

eigenlijk wel graag zing (ook al is dat niet altijd even toonvast  ) en ten tweede omdat ik cantusliedjes 

heerlijk vind. Ze zijn leuk en kunnen enorm veel ambiance brengen op een cantus. Ze blijven ook 

altijd wel een tijdje in mijn hoofd zitten. 

Ik heb een prachtig schachtenjaar gehad en of ik nu verkozen word of niet, Ideefix gaat altijd wel iets 

speciaals betekenen voor mij. 

Groetjes  

Melissa 
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Kandidatuur 1 Zedenmeester : Charlotte Schröer 

 

Beste Fixers, 

Ik wil me stellen voor de functie zedenmeester. 

Misschien komt de vraag waarom de functie zedenmeester. Het is een sociale functie en een functie 

waarvan ik denk dat ze me zou liggen. Toch de belangrijkste reden: op de wisselcantus op weekend 

vond ik het heel leuk om zedenmeester te zijn. 

 

Ik vond het een geniaal tof jaar met Ideefix als schacht. Daarom ook zou ik het toffe jaar verder willen 

zetten en iets willen terugdoen naar de club. Ik ben van mening dat deel uitmaken van een 

praesidium meer is dan de functie op zich. Sfeer is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, iets waar 

heel het praesidium voor verantwoordelijk is, shiften doen op cocktailavonden enz..  

Ik ben misschien niet goed in schrijven maar toch ga ik het kort houden, ik wil namelijk nog zaken op 

de kiescantus tijdens de speech kunnen zeggen. 

Mijn stem kan ik daarintegen wel verheffen. 

 

Dixit. 

 

Charlotte Schröer, schacht 2013-2014. 
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Kandidatuur 2 Zedenmeester: Joris van der Leest 
 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 
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Kandidatuur 1 Schachtentemmer : Louise Debal 
 

Ik zou mij graag stellen als schachtentemmer. 

Een temmer moet sociaal zijn, de leiding kunnen nemen en goed kunnen functioneren in een groep. 

Dit zijn eigenschappen die ik zelf ook beschik. Deze heb ik geleerd door lid te zijn van 

jeugdbewegingen en sportclubs. Zelf ben ik 12 jaar lid geweest van een jeugdbeweging en 9 jaar van 

een basketclub, waardoor ik gemakkelijk met verschillende mensen kan omgaan. Daarnaast heb ik 

ook 4 jaar leiding gegeven in deze jeugdbewegingen, waarvan ook al 1 jaar als hoofdleidster. Zo weet 

ik ook hoe ik op een goeie manier de leiding kan nemen, ben ik gewend aan het vergaderen en kan 

goed mijn tijd verdelen tussen schoolwerk en vrije tijd. 

Zelf kom ik zeer graag naar Ideefix en wil nu ook dat nieuwe leden met hetzelfde enthousiasme naar 

onze clubavonden kunnen komen! Zelf ben ik al begonnen met mensen aan te spreken om zich 

volgend jaar te laten dopen, met positieve reacties! Wanneer ze eenmaal gedoopt zijn, zal ik ze met 

plezier onder mijn vleugels nemen. En op cantussen leer ik ze dan op een goeie manier alle regels 

zodat ze op hun beurt goeie commilitones mogen worden! 

Louise Debal 
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Kandidatuur 2 Schachtentemmer : Joris van der Leest 

 

Ideefix is de voorbij twee jaar opnieuw opengebloeid. Ik heb daar met heel veel plezier en met hart 

en ziel aan meegewerkt. En zou me er, indien de corona dat ook ziet zitten, heel graag met volle 

moed en gedrevenheid een derde jaar voor willen smijten. 

Joris van der Leest 

 

 

 

 

 

 


