
  

#CLUBIEMES ACI STUDENTS’ ASSOCIATION

 
LID WORDEN:  

Fontys ACI Student’s Association (#CLUBIEMES) 
is de o!ciële studie-vereniging van Fontys ACI. 
Alle studenten van CE DPS, ILS, CE en CO IEMES 
kunnen zich hiervoor aanmelden en genieten 
van alle voordelen die wij jullie bieden.

Vanaf "12,50 ben je lid van #CLUBIEMES. Maar 
vrees niet, door kortingen die wij bieden is dit 
zo weer terug verdiend! 
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GRADUATION NIGHT BLOG:

Er was eens een ACI Graduation Night 2014. Op een donkere donderdag in februari, klokslag 22.00 
uur, kon de poort van Dudok opengemaakt worden door eenieder met zijn of haar bemachtigde 
sleutel. Wat er achter deze poort bevond was nog een groot mysterie, maar dat het een groot feest 
zou worden, dat was duidelijk.
Nadat ik voet zette in Dudok, mijn mantel in een kluis opgeborgen had en ik mijn eerste gerstenat 
in mijn hand had, vervolgde ik mijn weg naar de persoon die mij en velen anderen op de gevoelige 
plaat legde. De foto’s waren gemaakt, wat mij nu volledig toegang gaf tot de kleine- en grote zaal. 
De deur ging open, daar stond ik dan, in het grote gewelfde gebouw. Ik bevond me in de wonderen 
wereld van mysteries en sprookjes...
                                                    
    

 
EXCURSIES #CLUBIEMES: 

Ieder schooljaar organiseert #CLUBIEMES drie 
excursies. We hebben er nu twee gehad, wat
betekent dat er nog een laatste aankomt! 
Deze reizen worden altijd voor een klein 
prijsje aangeboden en er staat een to#e 
week, vol creatieve inspiratie en gezelligheid 
je te wachten. Check hier de aftermovie van 
Berlijn!  
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ASSESSMENTCAFES:  
 
Voor alle eerste jaars breekt er in de vierde periode 
een tijd aan van bloed zweet en tranen.  Het blijft 
lastig voor de meeste, een assessment. Je kiest 
een organisatie uit, en dan? HELP! Geen paniek, 
#CLUBIEMES schiet te hulp. Op woensdag 7 mei 
vindt er een assesmentcafé plaats. Hier krijg je de 
kans op een helpende hand bij je assessment en 
krijg je  verdieping op de verschillende branche-
vakken. Houd de site goed in de gaten voor de 
inschrijvingen.
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STUDENT SOUNDS:  
 
Op donderdag 17 april vindt er weer een edi-
tie van Student Sounds plaats. Wederom zal 
#CLUBIEMES daar de kleine zaal vullen, met 
onze technobeats. Kaarten kun je binnenkort 
via ons online kopen. Houd onze Facebook voor 
aankondigingen van DJ’s en meer informatie in 
de gaten. See you there!  

STUDIO BLIJVENDE PARTNER: 

Het contract met onze vaste partner Studio 
Tilburg is met een jaar verlengd. De samenwerk-
ing is in de afgelopen tijd ontzettend goed 
verlopen en ook onze feestjes zijn daar als leg-
endarisch bestempeld. Reden genoeg om het 
contract nog een jaar te verlengen.  
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