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INTRO

Beste toekomstige partner
Via dit partnerdossier willen we u graag laten kennismaken met
MODULOR, wat we doen, wie we zijn, waarom dat we bestaan,
hoe we werken,... Kortom na het lezen van dit dossier bent u op
de hoogte van alles omtrent onze studentenvereniging:
MODULOR.

MODULOR is de faculteitsvereniging van de ontwerpwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Wij organiseren
verschillende en uiteenlopende evenementen, die gaan van
lezingen tot zelfs een galabal. We vertegenwoordigen de richtingen architectuur, interieurarchitectuur, productontwikkeling, stedenbouw, erfgoedstudies, en conservatie-restauratie.
Echter kan MODULOR op zijn eentje deze evenementen niet
realiseren zonder de steun van geweldige partners. We maken er dan ook ons doel van om onze partners zich speciaal
te laten voelen en altijd voor hen klaar te staan. Net zoals zij
dat ook voor ons doen. Uiteraard is niet alleen het bestuur van
MODULOR tevreden met een partner. Bij onze leden krijgt u
ook een speciaal plekje in hun hart door de mogelijkheden die
wij hun kunnen aanbieden dankzij uw steun.

“The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old
ones.”
(John Keynes, 1883-1946)

VOORWOORD
In dit partnerdossier geven we een overzicht van onze faculteitsvereniging en
waar wij de mogelijkheden tot samenwerking zien. Heeft u nog vragen na het lezen van het dossier of denkt u aan iets dat niet in het dossier staat contacteer ons
dan zeker. Wij zitten dan graag eens met u samen (al dan niet digitaal).
Hopend op een fijne samenwerking!
Arno Wouters (Public Relations)
In naam van het MODULOR-team

TEAM

Ons team bestaat een 16-tal leden onderverdeeld in een hoogbestuur en het (gewone) bestuur. In het hoogbestuur bevinden
zich onze Praeses, Vice-Praeses en Financiën. De rest van
hetbestuur bestaat uit verantwoordelijken voor Grafisch Ontwerp, Media, Events, Feest, Lezingen, TAXI’s, Cultuur, Tutor,
Meter, Sport en Public Relations. Maak alvast kennis met het
enthousiast en gedreven team achter MODULOR op onderstaande foto’s.
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AD‘2021
Bij ons primeert ten alle tijden het
educatieve en ontspannende element, een studentendoop past dus
niet in dat plaatje. We hebben er nooit
één georganiseerd en zullen er ook
nóóit één organiseren. Dat is al een
zorg minder!

Wist je dat? Onze naam MODULOR is
afkomstig van de gelijknamige antropometrische schaal van proporties bedacht door Le Corbusier.

MODULOR kwam in 2012 voort uit een geëngageerde groep studenten die zelfstandig lezingen organiseerden. Vandaag organiseren we nog steeds educatieve activiteiten, maar daarbij ook
allerhande andere studentikoze events voor onze medestudenten, alumni, sympathisanten, en iedereen die geïnteresseerd is.
Sinds 2019 bestaat ook MODULOR-Events. Deze groep binnen de
vereniging staat voornamelijk in voor de feestjes en studentenactiviteiten die we organiseren.

TIJDL

LIJN

Oprichting MODULOR

Eerste lezing
Collectief Noord

Eerste internationale lezing
Irina Davidovici

Eerste bedrijfsbezoek
Eerste
Vitra
MODULOR Café

2012

2 mei 2012

8 mei 2013

maart 2014

Eerste keer media
Lezing Bates

Ontstaan
Sportteams

Toetreding
Kringraad

29 Maart 2017

2016

september 2015

Eerste cultuurreis
Modulor Malta

Monumentbezoek
Antwerpen-centraal

Eerste ...
?

5 Februari 2018

21 Februari 2019

2020

MISSIE

MODULOR wil een faculteitsvereniging zijn waar de studenten van ontwerpwetenschappen steeds terecht kunnen doorheen hun studies van ontspanning tot zelfontwikkeling. Lid zijn van MODULOR maakt je een ontwerper
met een stapje voor en geeft je de juiste skills om dit voordeel te benutten.
Dit jaar willen we inzetten op diversiteit & innovatie, via onze lezingen en
ons algemeen beleid. Bovendien willen we ons huidig cultuuraanbod en
onze peter-meterwerking uitbreiden.

Enkele doelen van ons dit jaar zijn:
• Uitbreiden Peter-Meter-programma
• Digitale community doen groeien
• Inzetten op professionaliteit

“Diversiteit stuwt innovatie. Wanneer we
beperken wie kan deelnemen, beperken
we tegelijk welke problemen we kunnen
oplossen.” -Telle Whitney

ONZE DOELEN

MODULOR wil als vereniging de volgende waarden representeren:
leergierigheid

inspirationeel

openmindedness

vernieuwend

behulpzaamheid

cultureel

creatief

professioneel

ingenieus

sociaal

oog voor detail

sportief

out-of the box

woorden van visie

VISIE
Bij MODULOR is het bijbrengen van kennis al sinds het ontstaan een belangrijke factor, we zijn destijds met lezingen begonnen en deze doen we nog steeds. Ieder jaar organiseren
we minstens 4 lezingen gerelateerd aan de richtingen die we
vertegenwoordigen en elke donderdag organiseren we een
TAXI (lezingen, voordrachten, documentaires, …) als een moment om inzichten en/of inspiratie op te doen.

CARRIEREGERICHT

We willen onze missie bereiken door de studenten op verschillende vlakken
te prikkelen en te ondersteunen en het komende academiejaar willen we
extra inzetten op innovatie & diversiteit. Hieronder een overzicht van wat we
doen:

C

EDUCATIEF
Als faculteitsvereniging zijn wij de brug tussen het studentenleven en het professionele leven, zo boden wij de voorbije jaren in samenwerkingen met partners
graag studentenjobs, stages en bedrijfsbezoeken aan onze leden aan. We zouden
graag dit luik wat extra uitbreiden dit jaar met onder andere netwerkevenementen, hackathons en meer naarmate van het mogelijke in samenwerking met onze
partners.

S

CULTUREEL
Onze plicht als studentenvereniging bestaat er ook uit om
onze leden bekend te maken met het sociale en maatschappelijke leven als student. We organiseren enkele studentikoze
evenementen met als belangrijkste event ons galabal. Maar
we organiseren en/of nemen ook deel aan maatschappelijke
evenementen zoals MODULOR café tijdens de internationale
design week in Antwerpen.

SPORTIEF

Culturele verrijking kan natuurlijk niet ontbreken bij de vereniging voor
ontwerpwetenschappen, op een ontspannen manier laten we onze leden
proeven van cultuur. Zo kan je elk academiejaar terecht bij ons voor museabezoeken, karaoke, kroegentochten, cultuuruitstappen en workshops.

SOCIAAL
Er is voor ieder wat wils bij MODULOR zo hebben we ook teams in de sportcompetities van de Universiteit Antwerpen namelijk FC BAKSTEEN, BBC BETON en
VC ASBEST. We behaalden reeks enkele successen met deze ploegen zo wonnen
we de Archigoldcup in 2015 met FC BAKSTEEN en behaalde we een mooie 2e
plaats in de ASL-finale met BBC BETON.

AGENDA
In het eerste semester staan de volgende evenementen alvast op de planning.
We beginnen het jaar met de verkenningsdagen en students-on-stage waarbij
we onze nieuwe leden voor de eerste keer leren kennen. De tweede week van
het semester gaan we dan op culturele kroegentocht om elkaar beter te leren
kennen. Tegen het einde van de semester organiseren we dan een galabal waar
onze leden uitgedost op een klassenvolle manier kunnen genieten. Als afsluiter
van het semester staan we op Kerst op UA om de feestdagen met onze leden te
vieren.
Dit is nog niet alles de sportliefhebbers onder ons kunnen elke maandag genieten van voetbal op het veld met FC BAKSTEEN en de benen los gooien op
donderdag met dans.

TWEEDE SEMESTER

Via deze agenda willen we u al een zicht geven op onze activiteitenkalender.
Gedurende het academiejaar hebben we enkele doorlopende evenementen:
Lezingen		
4 per semester
Taxi’s			Elke donderdagmiddag
De huidige onderstaande agenda bestaat uit reeds geplande events op dit
moment deze zullen nog ruim aangevuld worden door een hele hoop andere
evenementen. U kan zeker nog evenementen verwachten die in lijn liggen
met onze visie, dit jaar gaan er onder andere meer culturele activiteiten
plaatsvinden dan vorige jaren.

EERSTE SEMESTER
Voor het tweede semester is het nog even afwachten, we houden hier onder andere de huidige situatie rond covid-19 voor in de gaten. We hebben al enkele valnetten klaar mocht dit roet in onze planning gooien.
Normaal gezien hebben we weer wat voor de sportliefhebbers onder ons, dinsdag spelen we basketbal met BBC BETON en mocht je er geen genoeg van krijgen
hebben we ook nog eens volleybal met VC ASBEST op woensdag op de dorst te
lessen.
Meer info binnenkort en in de kalender op volgende pagina’s

SEPTEMBER

OKTOBER

17-19 SEPTEMBER
VERKENNINGSDAGEN

AFTRAP ZAALVOETBAL
FC BAKSTEEN

21 SEPTEMBER
STUDENTS ON STAGE

CULTURELE KROEGENTOCHT

NOVEMBER
GALABAL
TAXI’S & LEZINGEN

TAXI’S & LEZINGEN

ZAALVOETBAL
FC BAKSTEEN

RESTO EVENEMENT

KARAOKEAVOND
RESTO EVENEMENT

DECEMBER
KERST OP UA
TAXI’S & LEZINGEN
ZAALVOETBAL
FC BAKSTEEN
BEDRIJFSBEZOEK

JANUARI
EERSTE ZITTIJD
EXAMENS JANUARI

FEBRUARI
LESVRIJE WEEK
CULTUURREIS
CULTURELE KROEGENTOCHT
TAXI’S & LEZINGEN
IDW & MODULOR CAFE
BEGIN SEIZOEN BBC BETON

MAART

APRIL

MEI

INFOSESSIE

TAXI’S & LEZINGEN

TAXI’S & LEZINGEN

TAXI’S & LEZINGEN

RGB TD

BASKETBAL - BBC BETON

CALAMARTES WORKSHOP

BASKETBAL - BBC BETON

VOLLEYBAL - VC ASBEST

BASKETBAL - BBC BETON

VOLLEYBAL - VC ASBEST

VOLLEYBAL - VC ASBEST

JUNI
EERSTE ZITTIJD
EXAMENS JUNI

JULI
AFSLUIT BBQ

AUGUSTUS
TWEEDE ZITTIJD
HEREXAMENS

MEDIA

MODULOR in de media, wat is er online over ons verschenen en geschreven.
Momenteel is er nog niet zoveel terug te vinden online over ons buiten onze
eigen kanalen, we hopen hier in de komende jaren positieve verandering in
te brengen. Hieronder toch een kort overzicht van enkele artikels over ons.
We zijn bezig met het brainstormen over een flagship-evenement om alle
ontwerpwetenschappen enthousiasten te bereiken en te bekoren.

S

Bron: https://www.vanuituwkot.be

Bron: https://www.vai.be/nieuws/

SOCIAL
VOLGERS				2432
LIKES					2348
BEREIK 				28000

FACEBOOK

facebook.com/modulorantwerpen

INSTAGRAM

Instagram.com/modulorantwerpen/

VOLGERS					593
BEREIK per post 650
ENGAGEMENT		9,2%

#LEDEN DOEL		 500
= BEREIK

DISCORD*
https://discord.gg/2wqWrPr

Het komende academiejaar willen we extra inzetten op onze digitale ambities. De dag van vandaag kan je ook student zijn vanuit je eigen kot. Om
op deze piste in te spelen lanceren we dit jaar onze Discord-server, die we
ook dagdagelijks monitoren, updaten en in investeren om onze studenten
zo goed mogelijk te ondersteunen.
Discord kan je zien als een online gebouw, waar iedereen een eigen kamer
in heeft en kan maken. Je kan het eigenlijk ook een klein beetje vergelijken
met Slack. We willen ondersteuning bieden aan iedereen binnen onze faculteit, zowel op vlak van studeren en samenwerken, maar ook op vlak van
ontspanning en plezier. Zo gaan we studiesessies houden, online-evenementen organiseren en hier en daar een aantal giveaways. Er is voor ieder
wat wils.
We hopen ook in de toekomst deel te kunnen nemen aan het Discord-partnerprogramma om van onze server nog beter een betere plek te maken.
We zijn er zeker van dat dit een succes gaat worden!
*Lancering eind september 2020

Voorbeeld van een server. Bron: Discord Inc.

SPOTIFY*
https://bit.ly/37zKy68
*Officiële lancering begin academiejaar

VOLGERS					12
NUMMERS				500
LUISTERTIJD			33u

PINTEREST*

https://www.pinterest.com/modulorantwer-

VOLGERS					4

*Officiële lancering begin academiejaar

pen/

LINKEDIN*

linkedin.com/company/modulorantwerpen/

VOLGERS					110

Vanaf dit jaar willen we een handje bijsteken voor ons professioneel beleid,
daarom gaan we ons engageren om actief te zijn op LinkedIn. We zullen
hier onder andere updates delen, onze professionele evenementen plaatsen en onze partners in de kijker zetten.
We hebben hier ook een groep aangemaakt om nieuwe, huidige en oud
leden dichter bij elkaar te brengen op professioneel vlak.
*Lancering eind september 2020

GROEPSLEDEN		5
BEREIK POST			355

#BEZOEKERS/JAAR			
							11584

WEBSITE
Modulor.me

STATS
LEDEN + ALUMNI 1000+
LEZINGEN			44+
EVENTS			205+

HOE

Nu jullie weten wat we doen en wie we zijn vraagt u zich misschien af hoe
u binnen dit plaatje past? We geven u even een overzicht van hoe jullie ons
een duwtje in de rug kunnen geven en onze ruime visie op onze samenwerking.

P

U kan samen met ons evenementen organiseren om onze studenten beter te leren
kennen, hun interesses, hun talenten,...:
• Workshops
Dit zijn momenten waarop we onze creatieve zielen laten zegevieren. Er wordt gewerkt aan
een project. Enkele skills van onze leden worden op de proef gesteld.

• Bedrijfsbezoeken

Laat onze studenten kennismaken met uw bedrijf en waarvoor u staat

• Proeven

Laat onze studenten proeven van wat u te bieden heeft

• Netwerkevenementen

Maak kennis met onze studenten en leg connecties voor in de toekomst

• Infosessies

Toon onze studenten waarom uw service zo belangrijk is en overlaad hen met info

• Ontwerpwedstrijd

Daag ons uit met uw grootste vraagstukken en wij hacken ons naar een oplossing, dat de 		
beste mogen winnen!

PROFESSIONELE ERV

CO-OPEVENTS
Samen professionele ervaring creëren:
• Stages
Bied uw stageplaatsen via ons aan en wij vinden de ideale kandidaten

• Studentenjobs

Wat extra hulp nodig? niemand beter dan een student die word klaargestoomd voor de exacte
job

• Conventie uitstappen

Neem onze leden mee naar de beurzen waar ze later ook zullen rondlopen en ze passeren
zeker uw stand ;)

• Proefdag

Laat onze leden is een dagje proeven van het werkleven, passen jullie bij el			
kaar, is er een match

V

PROMOMATERIAAL
Ook sponsoring via infrastructuur voor ons is mogelijk. Wij beheren het en onze
leden kunnen het gebruiken. Dit kunnen bijvoorbeeld zaken zijn die niet direct door
iedereen worden aangekocht.
vb lichtboxen, markers, tekentafels, potloden, gespecialiseerde tools, noise canceling headphones, stofmaskers, veiligheidsbrillen en snijhandschoenen,....
Maar dit kunnen ook zaken zijn die we op onze evenementen en in onze organisatie
kunnen gebruiken.

VRIJE GIFT

Alles dat met ontwerpen te maken heeft daar zijn onze studenten dol op,
denk aan zaken die onze leden vaak gaan gebruiken bv potloden. Hoe meer
ze uw promotiemateriaal gebruiken hoe beter u bij hun in het geheugen
staat gegrift.

MATERIELE STEUN
U mag natuurlijk ook altijd een gift doen uit de goedheid van uw hart, no
strings attached. Hiervoor krijgt u onze eeuwige dankbaarheid terug.

OPTIES
MODULOR PAKKETTEN

Giveaway		

Starter		

Standaard		

Advanced		

Evenementen

Premium		

DIY

Logo op website met hyperlink

-

Digitale vermelding logo

-

Logo op drukwerk & banners

-

Beperkt adverteren op onze social
media

-

Uitdelen eigen promotiemateriaal

-

Aantal evenementen

/

/

/

/

-

Alle

-

Aanwezigheid producten
+ Supplement Lezingen & Taxi’s

/

/

/

/

-

-

+ Supplement algemene

/

/

/

/

-

-

+ Supplement professional

/

/

/

/

-

-

+ Supplement sport

/

/

/

/

-

-

+ Andere:...
Originele prijs

/

/

/

/

-

Covid-19 korting
Nieuwe prijs

S

min €49,99		
50%		
min €19,99		

€99,99		
10%		
€89,99		

/
€349,99		

€549,99		

15%		

20%		

€299,99		

€439,99		

min €899,99
10-17%
min €749,99

€1999,99
12,5%
€1749,99

-

A

SUPPL

Een kort overzicht van de supplementen

• Mondelinge vermelding op Lezingen en/of TAXI’S
• Projectie van uw logo voorin de ruimte, voor aanvang van de lezingen/taxi’s, bij
digitale vertoning logo digitaal in beeld
• Aantal evenementen: 4 Lezingen of 8 TAXI’S
• Logo op foto’s evenement
+ Algemene evenementen opties
Originele prijs				€1099,99
Covid-19 korting				-10%
Nieuwe prijs				€999,99

ALGEMENE

LEZINGEN & TAXI’S
• Mondelinge vermelding op alle algemene evenementen
• Productplacement
• Aantal evenementen: alle (algemene) evenementen
• Logo op foto’s evenement
• Extra optie te bespreken
+ Algemene evenementen opties
Originele prijs				€1424,99
Covid-19 korting				-14%
Nieuwe prijs				€1249,99

• Organiseer samen met ons een infosessie, bedrijfsbezoek,
netwerkmoment,...
• Contactmoment met de geschikte studenten voor stages, studentenjobs,
starterjobs, bachelor- en masterproeven

PROFESSIONAL
• Logo op Facebook-pagina van de sportploegen
• Logo bedrukking op onze sporttruitjes

• Logo op foto’s evenementen
• Aantal evenementen: algemene + eigen profesionele evenementen
+ Algemene evenementen opties
Originele prijs				€899,99
Covid-19 korting				17%
Nieuwe prijs				€749,99

• Logo op foto’s evenementen
• Ophangen spandoeken bij (halve)finales
• Aantal evenementen: sportevenementen
+ Algemene evenementen opties
Originele prijs				€1099,99
Covid-19 korting				10%
Nieuwe prijs				€999,99

ANDERE

SPORT
Dit supplement os bedoeld om ervoor te zorgen dat we aan al jullie wensen
kunnen voldoen, dit is naar eigen wens in te vullen met een onderling te bepalen prijs. Laat ons vooral weten wat we dus missen in ons aanbod.

U

UW ROI

Waarom zou u nu investeren in onze faculteitsvereniging? Wat is uw return-on-investment?
Partner zijn bij MODULOR betekent allereerst bekendheid en inprenting bij
onze leden van de richtingen architectuur, interieurarchitectuur, productontwikkeling, stedenbouw, erfgoedstudies, en conservatie-restauratie door
veelvuldige vermelding van uw bedrijf. U heeft bovendien de mogelijkheid

We bereiden (samen met u) studenten voor die klaar zijn voor een vlotte start aan
het werkleven met een gezonde dosis aan motivatie en leergierigheid. Via onze evenementen krijgen ze al voeling met het bedrijfsleven en bij welke partners interessante kansen voor hen kunnen liggen bijvoorbeeld via een bedrijfsbezoek. Als ze
bovendien al stage hebben gelopen of een studentenjob bij een partnerbedrijf zijn
ze al ingewerkt voor ze hun diploma goed en wel op zak hebben. Of ze kunnen al
met u connecteren door een samenwerking voor hun bachelor- of masterproef.

Onze leden krijgen ook een goed inzicht in hoe alles later te werk gaat en waar
ze moeten zijn om alles in vlotte banen te laten verlopen. Ze weten waar u terug
te vinden bent op beurzen en op uw locaties. We geven hen bovendien de kans
om een heus netwerk uit te bouwen voor ze goed en wel op de arbeidsmarkt
komen waarin onze partners natuurlijk niet kunnen ontbreken.
Kortom onze leden zijn de ideale werknemers van vandaag & morgen en/of de
ideale klant voor uw service. Door uw steun aan ons krijgt u van hen de voorkeur
op de concurrent!

CONTACT
Als u nog vragen heeft of extra info wil kan u ons altijd contacteren via de volgende kanalen:
Website
Home - https://www.modulor.me
Sociale Media
Facebook - https://www.facebook.com/modulorantwerpen
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/modulorantwerpen
Instagram - https://www.instagram.com/modulorantwerpen
Discord - https://discord.gg/2wqWrPr
Spotify - https://bit.ly/37zKy68
Pinterest - https://www.pinterest.com/modulorantwerpen/

Post
MODULOR
Mutsaardstraat 31
Lokaal H1.13
2000 Antwerpen
België

En alles op één plaats via onze linktree - https://linktr.ee/MODULOR
E-mail		
PR@modulor.me of info@modulor.me
Telefoon
+32474503523 (GSM-Nummer Arno Wouters, Public Relations Verantwoordelijke MODULOR)

Arno Wouters - Public Relations

BEDANKT

OFFICIËLE EN TROTSE PARTNER
VAN UNIVERSITEIT ANTWERPEN

BIJLAGE
TAXI’S

PIETER
LESAGE
STUDIO DOTT.

USERS FIRST

HET IS NIET OM DAT IEMAND HET BEDACHT HEEFT,
DAT HIJ OOK HEEFT NAGEDACHT
Thursday 7.11.2019 / 19h / CMU.K.1.6

AAT
VOS
AAT VOS

HOW TO CREATE A RELEVANT PUBLIC SPACE
Thursday 19.03.2020 / 19h / CMU.K.1.6

LEZINGEN

