
  

 

SV. INNOVUM ENGINEERING EINDHOVEN    

De introductie is een activiteit die je niet wilt missen! 

Het is een traditionele activiteit geworden van SV. Innovum 

waar allerlei leuke dingen gedaan worden! 

Die je zeker niet mag missen! 

Introductie   

 

 

Studievereniging      

INNOVUM 
organiseert opnieuw 

een vette introductie 
voor nieuwe 

Engineering Studenten! 

 

Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek en Automotive 

- “SLAPEN DOE JE THUIS MAAR” 

- STIFT-SNORREN ZIJN STOER 

- EEN EN AL BLIJHEID 

- FEESTEN DOE JE ZO 

- CHATEAU MIGRAINE 

- SNELLER DAN JE DENKT 

- WAKKER WORDEN OP ZIJN BEST 

- LEUKE VROUWEN?! 

- EINDHOVEN DE GEKSTE 

- WAAR ZIJN DIE ECHTE MANNEN? 

Je gaat een ingenieurs 

opleiding volgen in 

Eindhoven en dan kan je 

meegaan op introductie. 

Dit is het moment dat 

je niet wilt missen.  

Een Week Om  

Niet Te Missen_ 

20 t/m 24 Augustus  

2018 
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Voorwoord  

 Eindelijk is het zover! Je bent student(e)! En wel in de glorieuze 

stad Eindhoven, wat een echte, leuke studentenstad is.  

Dit alles betekent natuurlijk dat er gestudeerd moet worden, 

maar daarnaast vindt er natuurlijk ook de nodige ontspanning 

plaats. Te beginnen met iets dat je (als het goed is) maar één keer 

in je hele leven mee zal maken: De introductieweek! 

  

Deze week is speciaal voor jullie als eerstejaars Engineering 

studenten van de opleidingen Automotive, Elektrotechniek, 

Mechatronica en Werktuigbouwkunde. De organisatie is in 

handen van SV. Innovum, dit is de studievereniging van Fontys 

Hogeschool Engineering. Innovum helpt de studenten met allerlei 

zaken, waaronder de kennismaking met je toekomstige klas en 

studiegenoten tijdens deze week. 

  

De introductieweek 2019 is hier dan ook uitermate geschikt voor 

en is dus ook beslist geen ontgroening, maar een keigezellige 

kennismaking waar allicht een drankje genuttigd kan worden.  

We staan vroeg op , zijn de hele dag bezig, en maken er ook een 

gezellige avond van.  

Aan het eind van de week heb je je medestudenten en de stad 

goed leren kennen en ben je prima voorbereid op je studententijd. 

Zoals iedereen zegt: “Je studententijd is de leukste tijd van je 

leven!” 

  

Ga daarom, samen met zo’n 300 andere studenten, gezellig mee 

op intro! 

  

Tot ziens bij de introweek! 
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Organisatie 

 

 

Rob de Bruin* 

Penningsmeester 

“Daar zit potentie in..”  

Justin Smeets 

Voorzitter 

“Kolossus” 

Pim Kaethoven 

Busstuur 

“wanne sjaek”  

   

Thijs Boudrie 

Design slet 

“Duracel” 

Daan van de Pas 

lid 

“Carneval urst” 
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Organisatie (greenies) 

 

 

Dit jaar mogen wij met veel genoegen deze vier 

groentjes welkom heten in de organisatie 

 

Jop Kaethoven 

Lid 

“Quizmaster” 

 

Agnes Hegger 

Secretaris 

“paarse toverbal” 

 

 

 

Rob Kerkhofs 

Lid 

“of toch tom?” 

 

 

Jules Kuijpers 

Lid 

“Julestebraü” 
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Planning 
Maandag 26 augustus 

De eerste dag van de geweldige week genaamd introductie! Het eerste wat op 

de planning staat is het registreren van alle intro kids. Dit begint om 10:00, 

Rachesmolen R1_1.218. Zorg voor iets te eten onderweg ( je kan natuurlijk 

ook iets halen in de stad). Daarna gaan we spelenderwijs met de fiets naar de 

camping waar we eten en een Uber-gave activiteit gaan doen.  

Dinsdag  27 augustus 

We worden wakker en de tweede dag van de introductie is aangebroken. We 

gaan kijken hoe goed jullie engineering skills zijn door een katapult te bouwen. 

Na een lekkere lunch gaan we de tweede activiteit doen. Denk eraan om 

zwemkleding mee te nemen en/of kleding welke nat mag worden. Vervolgens 

gaan we ons klaarmaken voor de afsluiting van de dag: een themafeest. Het 

thema is dit jaar “carnaval” dus neem je gekste carnavalskostuum mee. 

Woensdag  28 augustus 

Woensdag staat in het teken van Purple (georganiseerd door Fontys). Dat wil 

zeggen dat we na het ontbijt terug gaan naar Eindhoven, waar we vervolgens 

mee gaan doen aan het programma van Purple. In de avond zullen we gezellig 

gaan eten en een activiteit doen bij onze stamkroeg de Bartenders. Wat de 

activiteit is houden we nog even geheim. Tot slot slapen we die nacht in de   

TU/e Sporthal. 

Donderdag  29 augustus 

Vandaag doen we weer mee met Purple. We zullen dan naar Tilburg gaan voor 

het welbefaamde “Purple Festival”. ‘s Avonds zullen we weer verblijven in de 

TU/e Sporthal.  

Vrijdag  30 augustus 

Op de vrijdag ontwaken we met een lekker kater-ontbijt en enkele activiteiten. 

Hierna sluiten we af met een herstellende hamburger van de barbecue, om 

17:00 mogen jullie voldaan terug naar huis keren. 
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Niet Vergeten! 

• Een Fiets met werkende verlichting, slot en harde banden 

• Remmen is angst, gas is alles! 

• Slaapzak 

• Luchtbed (geen stretchers/2-persoons!) 

• Grote longen of een pomp (geen elektrische) 

• Stevige wandelschoenen & stapschoenen 

• Dat je rugzak geen parachute is 

• Een fiets 

• Stel kleren, ondergoed en sokken 

• Stel kleren die vies mogen worden 

• Geldig legitimatiebewijs 

• (Regenkleding of poncho) 

• Een Fiets 

• Zwemspullen 

• Handdoeken 

• Rubber kip 

• “Themafeest” kleding “carnaval” *hint hint* 

• Geloof me ^ neem een feestelijke outfit mee ^ 

• Rugzakje 

• Goed Humeur 

• Toilettas met inhoud 

• Evt. Medicijnen 

• Genoeg contant geld!·& een pinpas!  

• Een Fiets!!!!!!!!! 
  

Neem je bagage mee in één grote reistas, GEEN koffers dus! Verder 

kan je één rugzak meenemen op je FIETS. Zorg ervoor dat je bagage 

is voorzien van een label met naam. Meer bagage is géén ruimte voor, 

neem dus niet je hele kledingkast mee en blaas je luchtbed pas op bij 

de camping anders neem je hem mee op de fiets!!  

 

Verder zijn er geen oplaadpunten voor je telefoon, 
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Eten 
 

Tijdens de intro zal je zeker niet verhongeren. Elke ochtend kun je een heerlijk, 

uitgebreid ontbijt verwachten waar je de dag goed mee kan beginnen. Brood, kaas, 

vlees, jam, Sinaasappelsap/appelsap/melk óf koffie óf thee. Voor iedereen wat wils.  

Voor het avondeten nemen wij uiteraard geen genoegen met een broodje kaas. Op 

maandag t/m woensdag avond wordt er genoten van onder andere lasagne, pasta, 

bami, nasi en saté. (Natuurlijk regelen wij ook een BBQ en Frietjes)  

Ook voor de mensen die allergieën hebben zal het zeker smullen worden. Geef 

dit bij het inschrijven aan ons door, zodat wij ook voor jou het beste van het beste 

kunnen serveren.  

 

Hoewel er alcohol wordt geschonken, heeft SV. Innovum een zerotolerance beleid 

als het gaat om alcohol gebruik onder de 18 jaar en drugsgebruik in het algemeen. 

Word je als minderjarige betrapt met alcohol dan kun je worden verwijderd van de 

intro.  Bij gebruik van drugs word je per direct verwijderd van de intro. Zie voor 

meer informatie de algemene voorwaarden van onze introductieweek.  
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Als vrouw bij Engineering 

 

Je hebt gekozen voor een studie bij Engineering. Zoals waarschijnlijk 

wel bekend is, bestaat deze studierichting voor het grootste deel uit 

mannen. Ook tijdens de introductie zal dit te merken zijn, dat 

betekent echter niet dat je thuis moet blijven!!  

  

Steeds meer en meer vrouwen kiezen voor een technische opleiding, 

dus je staat er niet alleen voor. Daarbij komt ook nog dat je altijd 

kunt terugvallen op de vrouwen uit de commissie en intromama’s.  

  

Mocht je als vrouw (jongedame) nog vragen hebben over de intro, 

dan kun je contact opnemen met het contactpersoon dat vermeld 

staat op pagina 15, of mailen naar intro-innovum@fontys.nl 
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Wel Vergeten!  

 

• De middelbareschool-mentaliteit 

• Sieraden en andere kostbaarheden 

• Stretcher/2 Persoons luchtbedden 

• Tenten 

• Ei-pad 

• Radio 

• Koelkast 

• Schoonmoeder  

• Drugs (in welke vorm dan ook) 

• Je vriend(in) (Al is hij/zij nog zo mooi) 

• Knuffelschaap 

• Opblaas Tyranosaurus-Rex 

• Slecht humeur 

• Jeu de boules / russisch roulette 

• Eigen alcoholische versnaperingen 

• Wapens van alle soorten  

 

Twijfel je of iets mee mag dan is het antwoord 

waarschijnlijk NEE! (Anders kun je altijd mailen) 

 

Kijk ook vooral naar de algemene voorwaarden 

bij het inschrijven!! 
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Fietsen 

Tijdens de intro is het belangrijk dat je een fiets tot je beschikking 

hebt. We vertrekken maandag namelijk op de fiets naar de locatie in 
Borkel  en  Schaft.  De  fiets  heb  je  dus  nodig  van  maandag  t/m 

woensdag.  Vanaf  woensdag  zorgen  wij  ervoor  dat  jullie  fietsen  
gestald worden,  zodat jullie  vrijdag  weer met je  fiets  naar huis 

kunnen.  
 

Mocht het niet mogelijk zijn om zelf voor een fiets te zorgen hebben 
wij de mogelijkheid om op locatie fietsen te laten bezorgen door een 

verhuurder. Dit kost €25,- p/s  

 
Je zou ook eventueel zelf een OV fiets kunnen huren op het station.  
 

Let op!: Je bent zélf verantwoordelijk voor het inleveren van je 
gehuurde fiets. Zorg dus dat hij goed op slot staat. Wanneer er 

schade aan de gehuurde fiets wordt geconstateerd zullen de kosten 
bij jou verhaald worden.  
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SV. Innovum 

SV. Innovum is dé studievereniging van Fontys Hogeschool 

Engineering in Eindhoven. Deze vereniging zal je gedurende je studie 

bij Engineering vele malen tegenkomen. De eerste ontmoeting wordt 

hiermee al gemaakt tijdens de introweek!  

Naast de intro organiseert SV. Innovum nog vele andere activiteiten, 

zoals verschillende feesten en borrels in de stamkroeg de Bartenders, 

een studiereis naar het buitenland, maar ook excursies, lezingen, een 

bedrijven-dag en sollicitatie trainingen.  

Kortom, een zeer grote veelzijdigheid aan verschillende activiteiten. 

  

De vereniging is naast het dagelijkse bestuur onderverdeeld in 

verschillende commissies, die ieder hun eigen taken uitvoeren.  

Zo is er natuurlijk de introcommissie die deze gehele introweek 

verzorgd, maar ook de activiteitencommissie die zorgt voor de 

feesten en borrels. Onze jaarlijkse studiereis wordt uiteraard 

verzorgd door de reiscommissie. De nieuwsbrief en de Inside 

(verenigingen boekje) worden verzorgd door de design commissie. 

Ook maakt deze commissie de posters voor evenementen en 

borrels. 

Wat meer achter de schermen spelen de PR commissie en externe 

betrekkingen, die zorgen voor de internetsite en sponsoren bij de 

vereniging. Lezingen en excursies worden ook geregeld door de 

externe betrekkingen. Interesse in een van deze commissie, je kunt 

altijd vragen wat alles inhoudt.  

  

Als eerstejaars student zal je merken dat je altijd bij de ouderejaars 

aan kan kloppen voor hulp, want naast het feesten zullen jullie wel 

merken dat er zware vakken zoals wiskunde zijn, waar de nodige hulp 

bij gewenst is! 

 

Voor meer informatie kan je altijd onze facebook-pagina bezoeken: 

     www.facebook.com/SV.Innovum 

Of surf naar onze website:  www.EngineeringEindhoven.nl  
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Eindhoven 

 
Buiten de school bevindt zich de bruisende stad Eindhoven! Deze 

staat voor buitenstaanders vooral bekend om Philips, maar voor 

studenten zal het kenmerk van Eindhoven zijn: Stratumseind.  

Hier zal je naast je studie ongetwijfeld vele late uurtjes meemaken in 

één of meer van de grote hoeveelheid gezellige kroegen. Op deze 

introductie zal je hier alvast een voorproefje van meekrijgen! 

  

Naast dit heb je ook nog de mogelijkheid om je helemaal uit te leven 

in de wereld van de sport. Dit doe je natuurlijk bij het 

Studentensportcentrum op de TU/e die hier de meest uitgebreide 

faciliteiten van heel Nederland voor heeft!  

Niet alleen om deze redenen, maar ook omdat je hier voor 86,- per 

jaar onbeperkt kan sporten en hierbij de keuze hebt uit bijna alle 

sporten die je kan verzinnen.  

 

De vele gezellige andere opties als bioscopen, kartbanen, 

restaurantjes, terrasjes en winkels zorgen ervoor dat je niets tekort 

zal komen. Vergeet vooral geen bezoekje te brengen aan Hizmet of 

de Lidl. Deze zijn je grootste vriend tijdens je studie. 

  

Hierdoor zal het je duidelijk zijn dat Eindhoven een echte 

studentenstad is, en staat de keuze je te wachten om op kamers te 

gaan of niet. Uiteraard is hier voldoende mogelijkheid toe en zal hier 

in Eindhoven je niets weerhouden voor een te gekke studententijd!  

 

Ben je op zoek naar een kamer, dan is de intro een mooie kans om 

connecties te maken met mensen die je hiermee kunnen helpen.  
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Inschrijven 

 
Natuurlijk ga je mee op intro! Ik hoor je al denken, “hoe kan ik me 

hier voor inschrijve?” Nou fransje zal je dat allemaal eens haarfijn 

uitleggen:  

SV. INNOVUM wordt ook steeds moderner en betalen kan 

eenvoudig met het registratieformulier via de onderstaande link of 

zoek op fontys/goedestart:  

 

https://redactie.fontys.nl/Goede-Start/Eindhoven-1/Mijn-intro.htm 

 

De kosten bedragen slechts €99,95 voor de gaafste Kickstarter van je 

studententijd!  

 

Niet vergeten: 

 

• Vul al je gegevens naar waarheid in. 

• Kosten: vink aan als je gebruik wilt maken van een huurfiets 

(extra kosten voor eigen rekening)! 

• Klik na het afronden van je betaling op de link om terug te 

keren naar onze website en zo je inschrijving te voltooien. 

 

 

 

Zorg dat je er op tijd 

bij bent, er zijn maar 

een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar! 
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Algemene informatie 

Als je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, neem dan gerust 

contact op met de desbetreffende persoon hierboven. 

Adres  

SV. Innovum 

SV. Innovum 

Fontys 

Hogeschool 

Engineering 

Rachelsmolen 1 

Lokaal 1.218 

Postbus 347 

5612 MA  

Eindhoven 

 

 

 

Intro-Innovum@fontys.nl 

 

tel: 0885 076 188 

Adres  

Introlocatie 

Camping 

De Dommelvallei 

Schafterdijk 9 

5556 VK  

Borkel en Schaft 

 

 

Aanspreekpunt / 

noodgevallen 

#1 Justin Smeets 

#2 Pim Kaethoven 

06-25386237 

06-21313943 

Vertrouwens-

contactpersoon  

 

 

Jennifer Geiger 

R1_1.243  

+31 8850 79807 

+316 4164 8034 

j.geiger@fontys.nl  

Contactpersonen 

Inschrijvingen 

Justin Smeets 

 

06-25386237 

Contactpersoon 

dames 

Agnes Hegger 06-1738 4631 

mailto:j.geiger@fontys.nl
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Als man bij Engineering 

Je hebt gekozen voor een studie bij Engineering. Zoals waarschijnlijk 

wel bekend is, bestaat deze studierichting voor het kleinste deel uit 

vrouwen. Ook tijdens de introductie zal dit te merken zijn, dat 

betekent echter niet dat je thuis moet blijven!!  

  

Steeds meer en meer vrouwen kiezen voor een technische opleiding, 

maar nog steeds zullen meer mannen zich inschrijven. Wees dus 

gerust, we zijn nog altijd in de meerderheid! 

  

Mocht je als man nog vragen hebben over de intro, dan kun je contact 

opnemen met Justin Smeets (06-21461635) of mailen naar intro-

innovum@fontys.nl (We zullen in de stad genoeg ladies tegenkomen 

dus wees gerust) 
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