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EDITIE 4 - Kandidaturen

Elke maandag vanaf 21u30 hebben wij onze clubavond in
ons geliefd clubcafé:

Overpoortstraat 96, 9000 Gent
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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 woensdag 6 mei 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,
Praesidium 2014-2015

KANDIDATUUR 1 PRAESES:
LISA VAN LANDUYT
Beste senior, proseniores en commilitones,
Ik ben Lisa Van Landuyt, studente grafische en digitale media.
Dit jaar dien ik mijn kandidatuur in voor de functie praeses.
Ideefix is de club waar mijn hartje ligt, waar ik absoluut nog
deel van wil uitmaken en waar ik nog steeds bloed (via een
spelletje Junglespeed), zweet (door dansfeestjes in ’t
Kofschip) en tranen (van blijdschap) wil insteken. Dit is iets
wat ik ook de afgelopen 2 jaar al heb bewezen.
In mijn temmerjaar, 2 jaar geleden, was elke activiteit en elke
clubavond een feestje. Mensen waren gemotiveerd om af te
komen. Dit wil ik voor komend jaar ook realiseren. Ik wil
ervoor zorgen dat we op elke activiteit met genoeg mensen
zijn, dat de sfeer zodanig leuk is, dat het moeilijk is om naar
huis te gaan. Hiervoor moet gewoon vooral in de eerste
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maanden veel op gehamerd worden. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd is niet zomaar een uitspraak. Het is een
waarheid als een koe. En hoe meer schachten we in het begin
kunnen aantrekken, hoe meer van die feestjes er zullen zijn.
In mijn vice en PR jaar (dit jaar) was het ook plezant. De
activiteiten dit jaar werden veel beter georganiseerd, de
vergaderingen waren beter gestructureerd en er gebeurden
veel minder dingen last-minute. Dit zorgt ook voor veel
minder stress. Naar volgend jaar toe wil ik deze werkwijze wel
overnemen. Een korte vergadering voor de clubavond om snel
alles te bespreken.
Ik heb de laatste 2 jaar enorm veel bijgeleerd. Ik durf mijn
mond opentrekken als het moet, maar ik heb ook leren
relativeren en diplomatisch reageren. In een praesidium moet
iedereen zijn mening gehoord worden, en uiteindelijk is het
de meerderheid die beslist, zelfs al is dit niet mijn mening.
Uiteraard als we niet tot een consensus komen, zal ik knopen
doorhakken.
Dus ik hoop dat jullie je vertrouwen in mij willen leggen, als
praeses van ideefix 2015-2016.
Lisa Van Landuyt
Vice en PR 2014-2015
Schachtentemmer 2013-2014
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KANDIDATUUR 2 PRAESES:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014

KANDIDATUUR 1 VICE:
MELISSA MANDERICK
Senior, proseniores, commilitones
Bij deze stel ik mij kandidaat voor Vice 2015-2016
Ik stel mezelf kort nog even voor. Ik ben Melissa Manderick,
20 jaar, studente Orthopedagogie en verkoopster bij Action.
Als vice moet je van alle markten thuis zijn en sta je de
Praeses en de rest van het praesidium bij waar nodig.
Als schacht bij Ideefix, heb ik een prachtig jaar beleefd: zotte
feestjes, leuke mensen,… Bij Ideefix voelde ik mij goed.
Dit jaar heb ik als Cantor het reilen en zeilen van een
praesidium met z’n ups en downs leren kennen.
Ik ben er volledig klaar voor om mij nog een jaar vollenbak te
geven voor de club die zoveel voor mij betekent, om er met
het team 2015-2016 een fantastisch jaar van te maken.
Melissa Manderick
Cantor 2014-2015
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KANDIDATUUR 2 VICE:
LOUISE DEBAL
Mijn naam is Louise, voor de meesten wel al bekend als
temmer van ’14 – ’15. Nu ik wat ervaring heb opgedaan in
mijn 1e jaar als schachtentemmer heb ik veel zin om ook
volgend jaar opnieuw lid te zijn van jullie praesidium en het
jaar te vullen met toffe activiteiten.
Ik zou graag de rechterhand worden van de Praeses en zou
dat, denk ik, ook heel goed doen. Na jaren ervaring in
verschillende verenigingen is vergaderen voor mij ook geen
enkel probleem. Verslagen maak ik wekelijks, het is een
nieuwe hobby geworden voor mij!
Mijn superkracht is ook dat ik de dingen goed kan relativeren
waardoor ik een zeer nuchtere kijk heb op alles. Dit helpt mij
ook bij het omgaan met mensen met een zeer verschillend
karakter.
Ik heb Ideefix leren kennen als een verlegen meisje, gelukkig
heeft Ideefix mij ook kunnen veranderen. Het is tijd dat ik
mijn schuld kom inlossen bij onze club en er volgend jaar nog
harder tegen aan te gaan!
Louise Debal
Schachtentemmer 2014 - 2015
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KANDIDATUUR 3 VICE:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014

KANDIDATUUR 1 PENNINGMEESTER:
NIKITA VAN PARYS
Beste fixers
Ik ben Nikita Van Parys en studeer industrieel ingenieur aan
de universiteit van Gent.
Ik zou me volgend jaar heel graag nogmaals willen inzetten
voor de club omdat ik me de afgelopen twee jaar enorm veel
geamuseerd heb. Niet alleen als schacht maar ook als
preasidiumlid. Ik wil de club verder helpen groeien en mij voor
100 procent inzetten.
Ik zou me graag willen stellen voor de functie penning. Ik ben
iemand die constant met geldzaken bezig is, zelfs mijn eigen
boekhouding over mijn inkomsten en uitgaven hou ik bij. Ik
ben zeer gestructureerd en een perfectionist dus het moet
allemaal in orde zijn en zonder fouten, iets wat zeer belangrijk
is voor een penningmeester.
Mijn plan is om na elke activiteit een overzicht te maken met
hoeveel winst/verlies dat we gemaakt hebben. Ik ga dit doen
door het in een Excel-bestand te zetten en ga ik van alles een
mooi en gestructureerd overzicht maken en bijhouden in een
mapje. Dit heeft als voordeel dat we voor de volgende jaren
kunnen weten wat we uitgegeven hebben dit jaar voor een
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bepaald iets voor een activiteit. Bijvoorbeeld kunnen we
weten hoeveel geld we gegeven hebben aan drank voor
cocktailavonden en kunnen we de volgende jaren hierop
verder anticiperen. Als mensen niet kunnen betalen of het
vergeten te betalen op een activiteit dan ga ik die personen
blijven vragen tot ze betalen. Ook ga ik op tijd een stop
zeggen tegen de rest van het praesidium als we er slecht voor
staan met de financiën.
Naast mijn functie ga ik zoveel mogelijk helpen waar mogelijk,
zelfs als een van het praesidium zijn functie minder goed kan
uitvoeren door schoolwerk bijvoorbeeld. Ik ben iemand die
zich gemakkelijk kan aanpassen aan mening of voorstellen van
anderen maar ik ga het ook zeggen als ik er helemaal niet mee
akkoord ben of als ik weet dat de club er zijn broek zal aan
scheuren en te veel verlies zou leiden. Ik ga altijd luisteren en
zelf ideeën aanbrengen maar als het hele praesidium er tegen
is en er helemaal niet mee akkoord is dan ga ik er mij bij
neerleggen. Zo is er altijd een vlotte samenwerking met de
rest van het praesidium.
Nikita Van Parys
Cultuur 2014-2015
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KANDIDATUUR 1 FEEST:
JOEY SNELLAERT
Aloha,
Voor zij die me kennen weten , dat als er 1 ding dat ik ken en
kan, dan is het Feesten. Het volledig uitgewerkte programma
voor 15-16 zal ik presenteren op de kiescantus. Ook kan mijn
ervaring een steun en toeverlaat zijn voor de rest van het
praesidium ;)
Stem Feestjes , Stem Joey
Joey Snellaert
Praeses 2010-2011

KANDIDATUUR 2 FEEST:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014
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KANDIDATUUR 1 CULTUUR:
NIKITA VAN PARYS
Beste fixers
Ik ben Nikita Van Parys en studeer industrieel ingenieur aan
de universiteit van Gent.
Ik zou me volgend jaar heel graag willen inzetten voor de club
omdat ik me de afgelopen twee jaar enorm veel geamuseerd
heb. Niet alleen als schacht maar ook als de functie cultuur. Ik
wil de club verder helpen groeien en mij voor 100 procent
inzetten.
Ik zou me graag willen stellen voor de functie cultuur. Ik ben
namelijk zelf van Gent dus ik weet wat er allemaal te doen is in
onze studentenstad. Het zijn niet enkel kostelijke dingen maar
ook weet ik de plekjes die helemaal gratis zijn en toch leuk zijn
om te doen. Ik wil graag wet cultuur bijbrengen aan onze leden
zodat ze wat meer dingen onthouden van de stad tijdens hun
studententijd. Ook heb ik de ervaring van vorig jaar omdat ik
vorig jaar cultuur was binnen ideefix dus weet ik welke dingen
de mensen leuk zouden vinden om te doen als activiteit.
Een cultuuractiviteit hoeft niet duur te zijn, hieronder geef ik
een paar gratis activiteiten die we kunnen doen volgend jaar.
Kerstmarkt, museumnacht, quiz, Gentse feesten en nog veel
meer, je kan echt heel veel activiteiten plannen die financieel
mogelijk zijn voor de leden als voor de club.
Naast mijn functie ga ik zoveel mogelijk helpen waar mogelijk,
zelfs als iemand van het preasidium minder tijd heeft om iets
te organiseren, wil ik hen altijd helpen. Ik ben iemand die zich
gemakkelijk kan aanpassen aan mening of voorstellen van
anderen maar ik ga het ook zeggen als ik er helemaal niet mee
akkoord ben en ga er mijn idee over zeggen. Ik ga altijd
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luisteren, maar als het hele praesidium er helemaal niet mee
akkoord is dan ga ik er mij bij neerleggen. Zo kan er een vlotte
samenwerking ontstaan tussen mij en de rest van het
praesidium.
Nikita Van Parys
Cultuur 2014-2015

KANDIDATUUR 2 CULTUUR:
ANTON HEYERICK
Als schacht (en hopelijk toekomstige commilito) een
praesidiumfunctie ambiëren, het voelt toch een beetje als een
sprong in het duister. Toch zie ik deze functie als een unieke
kans om een verschil te maken.
Even mijzelf voorstellen,voor zij die mij nog niet kennen. Ik
ben Anton, 27 jaar, geboren en getogen in Gent, maar
uitgeweken naar Aalter op circa 20km van Gent. Hoewel ik al
werk, kan je mij vaak in het Kof vinden. Na een jaar in jullie
gezelschap, begin ik Ideefix wel een beetje als een tweede
thuis te zien.
On topic, hoe zou ik cultuur aanpakken? Ik speel nog niet al
mijn troeven uit, maar het belangrijkste is wel dat ik ga
proberen om cultuur te zien in de breedst mogelijke zin van
het woord. Ik vind het belangrijk dat een club die verweven is
met Gent, ook in het teken moet staat van Gent. Vooral voor
de nieuwe schachten, die er volgend jaar hopelijk met bakken
zijn, is het van belang om hun horizon te verbreden en wat
verder te kijken dan de Overpoort of het Kofschip.
Kort gezegd, want ik ben niet zo super in sollicitatiebrieven,
eigenlijk heb ik gewoon heel veel zin om jullie de onbekende
kanten van groot Gent te laten zien en met iedereen te delen.
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Verder sta ik volledig open voor alle mogelijke suggesties en
hoop ik met mijn speech op de kiescantus jullie verder te
overtuigen.
Anton Heyerick
Schacht 2014-2015

KANDIDATUUR 3 CULTUUR:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014

KANDIDATUUR 1 SPORT:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014PR

KANDIDATUUR 1 PR:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014
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KANDIDATUUR 1 CANTOR:
MELISSA MANDERICK
Bij deze stel ik mij kandidaat als Cantor 2015-2016.
‘Waarom nog eens Cantor?’ hoor ik sommigen denken.
Het is een functie die ik met veel plezier heb vervuld en ik ben
klaar voor meer van dat.
Ik wil zelf ook nog veel meer liedjes leren, en die doorgeven
en aanleren op cantussen.
Dit is slechts één van de dingen die ik meer zou willen doen
als ik opnieuw verkozen word.
Melissa Manderick
Cantor 2014-2015

KANDIDATUUR 2 CANTOR:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014
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KANDIDATUUR 1 ZEDENMEESTER:
JORIS VAN DER LEEST
Beste Fixers
Graag stel ik mij kandidaat voor de functie van Zedenmeester
bij Ideefix voor 2015-2016.
Ik ben ondertussen al enkele jaren actief lid van Ideefix,
waaronder ook twee jaar als zedenmeester voor de club.
Ik geloof in Ideefix als club en als vriendenkring. Ik ben dus
klaar om Ideefix in het 23ste jaar opnieuw te ondersteunen en
te helpen leiden naar een "snoepjes"-feestjaar! Ik hoop dus
op jullie steun en vertrouwen.
Joris van der Leest
Zedenmeester 2013-2014
Zedenmeester 2012-2013

KANDIDATUUR 2 ZEDENMEESTER:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014

KANDIDATUUR 1 SCHACHTENTEMMER:
WILM CLIJMANS
Uit liefde uit de club.
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Wilm Clijmans
Sport & Cultuur 2013-2014
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