
Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat
Bestuurslid Nationaal 

Achchi Amine (29)
Op de leeftijd van 5-6 jaar ben ik van Marokko naar België verhuisd. De
totale vernieuwing op zeer jonge leeftijd zal mij altijd bijblijven.
Doorheen de jaren heb ik enorm veel geleerd van zowel het Belgische
als de Marokkaanse cultuur. Ik leefde letterlijk tussen twee werelden in,
hierdoor werd diversiteit als het ware mijn identiteit.

 
Overzicht kandidaten

Bencherif Karim (22) 
Ik ben Bencherif Karim, ik ben 22 jaar en ik ben van Limburg afkomstig.
Sinds 2016 ben ik nationaal bestuurslid van jong VLD, ik studeer
rechten aan de KU Leuven.

Boedts Tristan (23) 
Tristan. 23j. Jong VLD Gent lid.Ik wil Jong VLD Oost-Vlaanderen terug
op de kaart zetten! Deze liberale provincie verdient beter!

Bogaert Tim (26)
Voor uitgesproken vertegenwoordiging van onze hoofdstad, voor een
sterk Europees verhaal, en bovenal voor het vrij denken. Stem deze
kale in de nationale! #BlauwBrussel

Cambier Nathan (26)
Ik ben Nathan Cambier, woonachtig in Koksijde, ik werk in de sales voor
Cérélia gevestigd in Veurne en Sliedrecht. hiernaast speel ik wekelijks
waterpolo en ben ik niet schuw van een feestje.
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Overzicht kandidaten

De Schreye Armel (26)
Armel de Schreye-26 jarige Leuvenaar, draagt het liberalisme actiever uit via
social media en actieve inzet dan jehova's hun overtuiging. Add me and get
the spam.  #BlauwBrabant #BlauwBrussel

Cools-De Laet Cedric (22)
Voorzitter Jong VLD Hamme (#Joenk9220)

Doom Pieter(31)
 Vader van Morgane (1), voorzitter Jong Vld Koekelare, bestuurslid Open Vld
Koekelare, zaakvoerder Tapasta, vrijwillig brandweerman

El Azzaoui Ayoub (22)
22-jarige student en al van mijn 16 jaar lid van JongVLD. Net
 met trots verkozen tot ondervoorzitter van de Brusselse afdeling. Ik sta klaar
om er met ons team een lap op te geven de komende jaren!

Glorie Amadeo (30)
Als ondervoorzitter van Jong VLD W-Vl leerde ik een pak fijne jonge mensen
kennen. Vandaag wil ik een trapje
hogerop. Met passie als brandstof wil ik werken aan een supersterke &
dynamische Jong VLD.
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Laporte Maxim (28)
Een 28-jarige geëngageerde kabinetsmedewerker met een hart
voor West-Vlaanderen. Het leven is als het berijden van een fiets.
Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.
#LaporteDoetDeure

 
Overzicht kandidaten

Hansen Lennert (24)
We moeten onszelf heruitvinden, losbreken van traditionele
beteugelingen. Ik ben ùw kandidaat voor een authentiek, daadkrachtig
Jong VLD dat out of the box durft denken en sterk inzet op verbinden.

Hansoul Joachim (22)
Ik ben een jonge gast (22j) met veel ambitie. Ik heb een eigen bedrijf en zetel
in de RvB van Jong VLD. Met mijn ambitie zet ik dan ook graag de stap voor
kandidaat voorzitter van Jong VLD Nationaal.

Leenknecht  Matthias (22)
Student handelswetenschappen uit Izegem. Ik ben al zes jaar actief
lid van jong VLD, terwijl heb ik mee de Izegemse jongeren VLD
afdeling helpen oprichten. Naast mijn inzet op lokaal niveau, wil ik
mijn pijlen ook op nationaal niveau richten. 

Lievens Jan (33)
Vader van Marie en Remi, gemeenteraadslid van 2012-2018,
schepen van 2019-heden, penningmeester Open Vld
Koekelare, bestuurslid Jong Vld Koekelare, zaakvoerder Immo
Lievens
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Meeuw Bram (25)
Bram Meeuw, 25 jaar uit Poperinge – fractieleider en
gemeenteraadslid Open VLD Poperinge, uittredend secretaris-
generaal, uittredend voorzitter Jong VLD West-West-Vlaanderen.

 
Overzicht kandidaten

Lombaert Michelle (19)
Jong met een West-Vlaamse accent.-Niet bang om tegen de stroom in
te gaan. Enthousiast en klaar om Jong VLD nationaal meer kracht te
geven.

Madhloum Zelfa (30)
Covoorzitterschap met Laurenz. Ondernemer, moeder, 30 jaar. De ervaring als
bedrijfsleider wil ik gebruiken om Jong VLD tot een hoger niveau te tillen.
Feministe, sociaal en ambitieus. #terugliberaal

Mostmans William (30)
 
30 jaar, fier Europeaan uit Antwerpen, met een groot luisterend oor
en een groot hart voor liberalisme.

Muhammad Zara (27)
Ik ben ambitieuze persoonlijkheid ben ik altijd op zoek naar
mogelijkheden om te verbeteren en zo de prestaties van mijn team
naar een hoger niveau te brengen. “Kan ik niet” komt niet in mijn
vocabulaire voor. “Daar ga ik voor”, dat is mijn credo!
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Nys Phillipe (25)
Adviseur voor kabinet Somers, politiek secretaris van Jong VLD en bovenal
iemand die graag zijn steentje bijdraagt aan het liberaal verhaal. Daarom
vraag ik opnieuw jouw steun: stem wijs, stem Nys!

Ik ben Johan Ronsse, 31 jaar, uit Antwerpen, sinds januari lid van Jong
VLD.

Roelandts Lore (21)
Hey! Ik ben Lore, jongste gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver. Mijn
doel? Onze lokale jongeren ondersteunen en vormen tot de politiekers van
morgen vanuit Jong VLD. Let’s do this!

Ronsse Johan (31)

Sangers Joris (24)
24 jaar, master TEW beleidsmanagement. Jongeren-voorzitter
Maasmechelen. Recent nationale campagne ondersteund, gewerkt voor
Patrick Dewael en momenteel actief als parl. mdw van Steven Coenegrachts.

Scheerlinck Thomas (25)
Sinds oktober 2018 ben ik in de luchthavengemeente Zaventem
gemeenteraadslid. Ik zou ook nationaal mijn steentje willen bijdragen.
Zaventem heeft al meer dan 30 jaar een liberale burgemeester! Ervaring die ik wil
delen met Jong VLD!
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Torfs Benjamin (25)
Benjamin Torfs is voorzitter van Jong VLD Lier. Daar is hij vooral bezig met
jeugdbeleid en is hij bestuurder van de huisvestingsmaatschappij. Nu wil hij
zijn engagement ook nationaal doortrekken.

 
Overzicht kandidaten

Schrauwen Aimé (25)
Revolutionaire vurige liberaal; daarnaast heb ik een ontzettend sterke
band ontwikkeld met het recht en de rechtstaat. Als levensgenieter,
spring ik ook graag op de barricades voor ’t goei leven.

Van Ginneken Laurenz (25)
Samen gaan we #TerugLiberaal! Kort samengevat: covoorzitterschap met
Zelfa Madhloum, 10 jaar actief in Jong VLD, gemeenteraadslid te Schilde,
  historicus, friturist en liberaal in hart en nieren.

Usewils Brent (23)
Hey, ik ben Brent Usewils, 23 jaar en lid van Jong VLD sinds 2014. Sinds 2017
ben ik lid van de RvB vanuit de provincie Antwerpen en Internationaal
Secretaris. Nu kandideer ik nationaal voor de RvB.

van Parijs Hannes  (22)
Tijd voor actie! Ik heb úw steun nodig om van Jong VLD de belangrijkste
jongerenbeweging van het land te maken, met focus op onze inhoudelijke
identiteit en ondersteuning van leden en afdelingen.
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Vander Stichele Maarten  (32)
Leer me eens kennen bij een pint, want al die beschrijvingen hier zijn
meestal één pot nat.

Veys Jonas (28)
Stem wijs, Stem Veys. Een cliché, correct. Ik kan alleen een grenzeloze inzet
bieden om deze vereniging nog meer te doen groeien en te doen wegen op
elk niveau door meer activiteit en vorming!

Wallays Edouard (28)
Ik ben een rasechte Ieperling. Mijn eerste stappen zette ik in de politiek bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met een mooi resultaat hierbij zetel ik
  sinds begin dit jaar in de gemeenteraad. Daarnaast ben ik ook
medeoprichter en voorzitter van Jong VLD Ieper.
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Achchi Amine (29)
Waarom ik mijzelf liberaal noem? Op jonge leeftijd betitelde ik mijzelf al
als liberaal, ik realiseerde mij al heel snel dat de individuele vrijheid een
bakermat is om de multiculturelesamenleving te doen werken. Vandaar
zet ik de stap om mij hierover tewillen aanheffen. Mijn Marokkaanse
roots gecombineerd met hetdagdagelijkse leven in België heeft bij mij
door de jaren heen heel veelbijgebracht.

 
Motivatie per kandidaat

Ik zie mijzelf dan ook als de geschikte kandidaat omjongeren met een migratieachtergrond aan te moedigen om
zichzelfvolledig te ontplooien. Zoals geen ander weet ik dan ook hoe ik mij kanplaatsen in andermans schoenen.
Niet enkel op sociaal vlak maar ookeconomisch zie ik het liberalisme als de sleutel tot een
onderbouwdesamenleving.“If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there'd be
a shortage of sand.”- Milton friedman Dit is de precieze uiting van mijn economische filosofie
 
Wat bij mij in de grootste belangstelling staat is om vrij te kunnen kiezen wat je met je geld doet. Vooral de grote
belastingdruk kan veel gemakkelijker en efficiënter worden uitgestippeld. Maar ik vind belastingheffing zeker wel
nuttig!Ook wil ik zeker benadrukken dat mijn vrije keuze centraal staat zolang ik geen schade aanricht ten opzichte
van mijn medemens en omgeving. Maar tegelijkertijd betekent mijn vrijheid ook van die van een ander, uiteraard!
Wat kan ik betekenen voor het liberalisme? Momenteel ben ik op een punt gekomen om het liberalisme te willen
vervoegen. De reden is heel simpel, voor mij absoluut de enigste gezonde manier om te kunnen groeien, 
 
ontwikkelen en functioneren binnen onze tolerante en diverse samenleving. Maar dat niet alleen, uit ervaring heb ik
gemerkt dat vele mensen zoekende zijn en dit doen ze niet zozeer op een rationele manier. Het promoten van
liberalistische en vooral zelfstandigheid in het dagelijks leven is absoluut mijn troef! Ik weet als geen ander om
mensen en vooral de jeugd te doen beseffen wat er al dan niet mogelijk is binnen het liberalisme sterker nog, wat
het zelfs te bieden heeft voor elke individu ongeacht afkomst, religie of eender achtergrond! Individuele spelers
zijn al lang vergeten wat de strijd heeft betekend om al dan niet vandaag vrijuit te kunnen spreken en te kunnen
kiezen voor wat hun hart begeert. 
 
 Eén van de grote redenen dat het liberalisme als muziek in mijn oren klinkt is de vrije markt. Ik geloof zeker in de
positieve economische groei van een zeer uiterst vrije markt. Dat is de enigste manier om de eerlijke concurrentie
te doen groeien en vooral het verbeteren van het product! Beide werelden heb ik van nader toezien ervaren, zowel
in de schoenen gestaan als werknemer maar ook als werkgever. Vele aspecten die weliswaar heel wat geschillen
met zich mee kunnen brengen komt vaak doordat beide partijen elkaar niet goed genoeg begrijpen. MAAR OOK
DE OVERHEID MOET HIER UITERST SOEPELDER IN DURVEN TE WEZEN.
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Motivatie per kandidaat

Bencherif Karim (22) 

Ik ben sinds 2013 lid van jong VLD, jong VLD heeft kei veel potentieel in zich, alleen heb ik
gemerkt dat dat niet ten volle benut wordt, daar moet verandering in komen.
 
Samen met Tess Minnens, Hannes van Parijs en Lennert Hansen hebben we geschreven aan
een ambitieus programma, om ervoor te zorgen dat jong VLD zich gaat herbronnen
hervormen en dat allemaal zodat we kunnen spreken van een herboren jong VLD.
 
Ik zal mij de komende jaren focussen om jong VLD’ers meer bij elkaar te brengen, ze laten
netwerken met elkaar, ik wil zorgen dat er een kruisbestuiving komt van ideeën zodat jong
VLD’ers van de verschillende afdelingen gemotiveerd geraken, aan de slag gaan en hands on
samen jong VLD vooruit sturen! Ik ben er van overtuigd dat met dit programma, mijn
programma, ons programma. wij met z’n allen het beste kunnen halen uit jong VLD. 
 
Jong VLD heeft nood aan een verbindend project, een project dat voorbij links/rechts
tegenstelling durft gaan. Een liberaal project waarbij we durven de strijd aan te gaan  met
populisme, fundamentalisme en nationalisme.Jong VLD heeft nood aan leiderschap, mensen
die open staan voor ideeën van de basis, die de basis opzoeken en niet alleen in
verkiezingstijd, die de leden meer betrekken in wat we allemaal doen met jong VLD nationaal
en de leden inspireren om samen mee deze organisatie de hoogte in stuwen! 
 
Daarom en om die reden ben ik kandidaat voor de nationale RvB van jong VLD Voor een
verbindend, ambitieus en visionair jong VLD!

Ik ben Bencherif Karim, ik ben 22 jaar en ik ben van Limburg afkomstig.
Sinds 2016 ben ik nationaal bestuurslid van jong VLD, ik studeer
rechten aan de KU Leuven.
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Motivatie per kandidaat

Boedts Tristan (23) 
Tristan. 23j. Jong VLD Gent lid.Ik wil Jong VLD Oost-Vlaanderen terug
op de kaart zetten! Deze liberale provincie verdient beter!

We krijgen max 5000 tekens om een beschrijving te geven van
onszelf.
Ik ga het kort houden. 
 
De sterke resultaten die we nu met Jong VLD Gent kunnen
voorleggen, wil ik ook realiseren bij Jong VLD Oost-Vlaanderen
en nationaal.
 
Pijnpunten wegwerken, communicatie verbeteren (!!), afdelingen
bij elkaar betrekken, Jong VLD Oost-Vlaanderen verdient beter.
 
We gaan er samen voor zorgen dat onze blauwe provincie
opnieuw de grootste wordt, en dat de toekomst van het
liberalisme in Oost-Vlaanderen gegarandeerd wordt
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Bogaert Tim (26)
Voor uitgesproken vertegenwoordiging van onze hoofdstad, voor een
sterk Europees verhaal, en bovenal voor het vrij denken. Stem deze
kale in de nationale! #BlauwBrussel

In ons team van enthousiaste kandidaten is het onze hoogste prioriteit om te streven naar een volwaardige vertegenwoordiging van
onze provincie in de Raad van Bestuur Jong VLD Nationaal. Blauw Brabant & Brussel wil aan de hand van een zes-puntenplan samen
de stempel kunnen drukken op het beleid en de werking van Jong VLD. 
 
1. Eerst en vooral willen we een apart statuut voor Brussel. De huidige RvB heeft beslist dat bij de bestuursverkiezingen Brussel niet
langer een eigen vertegenwoordiging krijgt binnen de RvB nationaal en dat de vertegenwoordigers worden samengevoegd bij
Vlaams-Brabant. Deze maatregel treft niet alleen Brussel, maar ook Vlaams-Brabant. Wij zijn ervan overtuigd dat beide gebieden een
volwaardige vertegenwoordiging verdienen binnen de raad van bestuur van Jong VLD Nationaal. Brussel is naast onze hoofdstad ook
een bruisende stad met een unieke mentaliteit en eigen problematieken. Hierdoor is het ook aangewezen dat zij verzekerd worden
van vertegenwoordiging binnen onze bloeiende organisatie. We zijn dan ook enthousiast over onze samenwerking met de kandidaten
uit Brussel. Samen streven we naar een eerlijke vertegenwoordiging.
 
2. Vanuit de RvB nationaal willen we het heropstarten van vrijwillige en onafhankelijke provinciale werkingen meer ondersteunen.
Onze provincie heeft in het verleden vaak een sterke werking gehad. Deze organiseerde zelf activiteiten, ondersteunde de oprichting
van afdelingen en hielp lokale afdelingen met allerlei diverse problemen. Een vrijwillige samenwerking vanuit de basis is een must in
onze provincie. Een provinciale werking dient niet als speelbal van nationaal, maar moet de koers varen die de leden uit de provincie
wensen. Onze provincie zou op vaste tijden en op roterende locaties samenkomen zodat het mogelijk is voor de verschillende leden
van uit heel de provincie om aanwezig te zijn. Hier aansluitend willen we dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig autonoom
kan groeien en hun eigen wind kan waaien als een volwaardige Gewest.
 
3. Samen het Blauwe verhaal doen overslaan. We moeten de volgende generaties blijven warm maken voor het Liberale verhaal in
onze provincie. De moederpartij is massaal aan het vergrijzen, met de juiste initiatieven, goeie groepsdynamiek en actief ondernemen
willen we Jong VLD niet laten herleven, maar laten exploderen. We willen dit verwezenlijken door sterk in te zetten op sociale events.
We vergroten het persoonlijke netwerk en bouwen vriendschappelijke banden over de grenzen heen. Zo bouwen wij zowel aan het
lokale, blauwe verhaal als aan een blauwe toekomst.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de
jongeren die liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook
volkomen respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen.
Onder leiding van plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6
afdelingen. Door het aantal afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het
beslissingsrecht blijft echter volledig bij de afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal
mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes
waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
6. Provinciale netwerkavonden organiseren. Dit laatste punt spreekt volgens ons voor zich. 
Het is altijd fijn om van geestesgenoten  kennissen en mogelijke vrienden te maken over gemeentelijke grenzen heen.
Netwerkavonden en afterworks zijn activiteiten dat we allemaal wel leuk vinden, dus waarom deze niet vanuit een liberaal oogpunt
organiseren? In de politieke wereld is niet alleen inzet van belang, maar blijft een goed netwerk een van de grootste rijkdommen dat
je kan hebben. 
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Motivatie per kandidaat

Cambier Nathan (26)
Ik ben Nathan Cambier, woonachtig in Koksijde, ik werk in de sales voor
Cérélia gevestigd in Veurne en Sliedrecht. hiernaast speel ik wekelijks
waterpolo en ben ik niet schuw van een feestje.

Mezelf heb ik al in het kort kunnen voorstellen vooraf, ikzelf ben
als een echte West-Vlaming niet vies van veel en hard werk, zo
werk ik nog in de weekends in de horeca als flexi en beginnen
en stoppen mijn werkdagen niet tussen 9 en 17u zo wil ik deze
mentaliteit ook overbrengen in het bestuur van Jong VLD West-
Vlaanderen. Ik spreek ook telkens met het hart op de tong en ga
ik telkens ik iets verkeerd acht hier beargumenteerd op in.
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Cools-De Laet Cedric (22)
Voorzitter Jong VLD Hamme (#Joenk9220)

Voorzitter Jong VLD Hamme (#Joenk9220). 
Geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen. 
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De Schreye Armel (26)
Armel de Schreye-26 jarige Leuvenaar, draagt het liberalisme actiever uit via
social media en actieve inzet dan jehova's hun overtuiging. Add me and get
the spam.  #BlauwBrabant #BlauwBrussel

In ons team van enthousiaste kandidaten is het onze hoogste prioriteit om te streven naar een volwaardige vertegenwoordiging van
onze provincie in de Raad van Bestuur Jong VLD Nationaal. Blauw Brabant & Brussel wil aan de hand van een zes-puntenplan samen
de stempel kunnen drukken op het beleid en de werking van Jong VLD. 
 
1. Eerst en vooral willen we een apart statuut voor Brussel. De huidige RvB heeft beslist dat bij de bestuursverkiezingen Brussel niet
langer een eigen vertegenwoordiging krijgt binnen de RvB nationaal en dat de vertegenwoordigers worden samengevoegd bij
Vlaams-Brabant. Deze maatregel treft niet alleen Brussel, maar ook Vlaams-Brabant. Wij zijn ervan overtuigd dat beide gebieden een
volwaardige vertegenwoordiging verdienen binnen de raad van bestuur van Jong VLD Nationaal. Brussel is naast onze hoofdstad ook
een bruisende stad met een unieke mentaliteit en eigen problematieken. Hierdoor is het ook aangewezen dat zij verzekerd worden
van vertegenwoordiging binnen onze bloeiende organisatie. We zijn dan ook enthousiast over onze samenwerking met de kandidaten
uit Brussel. Samen streven we naar een eerlijke vertegenwoordiging.
 
2. Vanuit de RvB nationaal willen we het heropstarten van vrijwillige en onafhankelijke provinciale werkingen meer ondersteunen.
Onze provincie heeft in het verleden vaak een sterke werking gehad. Deze organiseerde zelf activiteiten, ondersteunde de oprichting
van afdelingen en hielp lokale afdelingen met allerlei diverse problemen. Een vrijwillige samenwerking vanuit de basis is een must in
onze provincie. Een provinciale werking dient niet als speelbal van nationaal, maar moet de koers varen die de leden uit de provincie
wensen. Onze provincie zou op vaste tijden en op roterende locaties samenkomen zodat het mogelijk is voor de verschillende leden
van uit heel de provincie om aanwezig te zijn. Hier aansluitend willen we dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig autonoom
kan groeien en hun eigen wind kan waaien als een volwaardige Gewest.
 
3. Samen het Blauwe verhaal doen overslaan. We moeten de volgende generaties blijven warm maken voor het Liberale verhaal in
onze provincie. De moederpartij is massaal aan het vergrijzen, met de juiste initiatieven, goeie groepsdynamiek en actief ondernemen
willen we Jong VLD niet laten herleven, maar laten exploderen. We willen dit verwezenlijken door sterk in te zetten op sociale events.
We vergroten het persoonlijke netwerk en bouwen vriendschappelijke banden over de grenzen heen. Zo bouwen wij zowel aan het
lokale, blauwe verhaal als aan een blauwe toekomst.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de
jongeren die liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook
volkomen respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen.
Onder leiding van plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6
afdelingen. Door het aantal afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het
beslissingsrecht blijft echter volledig bij de afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal
mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes
waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
6. Provinciale netwerkavonden organiseren. Dit laatste punt spreekt volgens ons voor zich. 
Het is altijd fijn om van geestesgenoten  kennissen en mogelijke vrienden te maken over gemeentelijke grenzen heen.
Netwerkavonden en afterworks zijn activiteiten dat we allemaal wel leuk vinden, dus waarom deze niet vanuit een liberaal oogpunt
organiseren? In de politieke wereld is niet alleen inzet van belang, maar blijft een goed netwerk een van de grootste rijkdommen dat
je kan hebben. 
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Doom Pieter(31)
 Vader van Morgane (1), voorzitter Jong Vld Koekelare, bestuurslid Open Vld
Koekelare, zaakvoerder Tapasta, vrijwillig brandweerman

Het liberalisme is me met de paplepel ingegeven, want ik ben
opgegroeid in een donkerblauw nest. In mijn thuishaven
Koekelare ben ik voorzitter van de lokale Jong Vld-afdeling en
was ik kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Dankzij een sterk verjongde lijst konden we na 24 jaar terug in
de meerderheid geraken. Begin dit jaar was ik mede-oprichter
van onze Jong Vld-afdeling. Onze eerste activiteit, de
smoefeltocht was een gigantisch succes: meer dan 400
deelnemers. We plannen verder nog een bezoek van Sint-
Maarten en zwarte piet aan jonge Koekelaarse gezinnen, een
kaarting en een gezinsdag.
Het is volgens mij belangrijk om goed te luisteren naar de
militanten van onze partij, want dat is iets waar we
tekortgeschoten hebben in het verleden. Graag had ik op jullie
steun gerekend.
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El Azzaoui Ayoub (22)
22-jarige student en al van mijn 16 jaar lid van JongVLD. Net
 met trots verkozen tot ondervoorzitter van de Brusselse afdeling. Ik sta klaar
om er met ons team een lap op te geven de komende jaren!

Wanneer je in een bruisende stad als Brussel opgroeit, merk je op dat alles en iedereen wel zijn plaats heeft in de stad. De complexiteit en de
problemen weerkaatsen zich ook aan de rand van Brussel, dus is het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met de overige
provincies en al zeker met Vlaams-Brabant.
Sinds mijn 16 jaar ben ik al lid van Jong VLD, waar ik eerst als bestuurslid fungeerde en nu net met trots verkozen ben tot ondervoorzitter. Een
politiek engagement is ook een actief engagement. Iets effectiefs willen veranderen aan het beleid vergt moeite en daadkracht. Ik sta klaar om
daar met ons sterk team werk van te maken.
Als student heb ik al verscheidene projecten op poten gebracht. Het waren projecten die telkens voor verbinding zorgden tussen de mensen.
Ook schrijf ik af en toe opiniestukken, die in het verleden op de openbare omroep en NRC Handelsblad werden gepubliceerd.
 
In ons team van enthousiaste kandidaten is het onze hoogste prioriteit om te streven naar een volwaardige vertegenwoordiging van onze
provincie in de Raad van Bestuur Jong VLD Nationaal. Blauw Brabant & Brussel wil aan de hand van een zes-puntenplan samen de stempel
kunnen drukken op het beleid en de werking van Jong VLD. 
1. Eerst en vooral willen we een apart statuut voor Brussel. De huidige RvB heeft beslist dat bij de bestuursverkiezingen Brussel niet langer een
eigen vertegenwoordiging krijgt binnen de RvB nationaal en dat de vertegenwoordigers worden samengevoegd bij Vlaams-Brabant. Deze
maatregel treft niet alleen Brussel, maar ook Vlaams-Brabant. Wij zijn ervan overtuigd dat beide gebieden een volwaardige vertegenwoordiging
verdienen binnen de raad van bestuur van Jong VLD Nationaal. Brussel is naast onze hoofdstad ook een bruisende stad met een unieke
mentaliteit en eigen problematieken. Hierdoor is het ook aangewezen dat zij verzekerd worden van vertegenwoordiging binnen onze bloeiende
organisatie. We zijn dan ook enthousiast over onze samenwerking met de kandidaten uit Brussel. Samen streven we naar een eerlijke
vertegenwoordiging.
 
2. Vanuit de RvB nationaal willen we het heropstarten van vrijwillige en onafhankelijke provinciale werkingen meer ondersteunen. Onze
provincie heeft in het verleden vaak een sterke werking gehad. Deze organiseerde zelf activiteiten, ondersteunde de oprichting van afdelingen
en hielp lokale afdelingen met allerlei diverse problemen. Een vrijwillige samenwerking vanuit de basis is een must in onze provincie. Een
provinciale werking dient niet als speelbal van nationaal, maar moet de koers varen die de leden uit de provincie wensen. Onze provincie zou op
vaste tijden en op roterende locaties samenkomen zodat het mogelijk is voor de verschillende leden van uit heel de provincie om aanwezig te
zijn. Hier aansluitend willen we dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig autonoom kan groeien en hun eigen wind kan waaien als een
volwaardige Gewest.
 
3. Samen het Blauwe verhaal doen overslaan. We moeten de volgende generaties blijven warm maken voor het Liberale verhaal in onze
provincie. De moederpartij is massaal aan het vergrijzen, met de juiste initiatieven, goeie groepsdynamiek en actief ondernemen willen we Jong
VLD niet laten herleven, maar laten exploderen. We willen dit verwezenlijken door sterk in te zetten op sociale events. We vergroten het
persoonlijke netwerk en bouwen vriendschappelijke banden over de grenzen heen. Zo bouwen wij zowel aan het lokale, blauwe verhaal als aan
een blauwe toekomst.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de jongeren die
liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook volkomen
respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen. Onder leiding van
plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6 afdelingen. Door het aantal
afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het beslissingsrecht blijft echter volledig bij de
afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars
events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre
vriend. 
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Glorie Amadeo (30)
Als ondervoorzitter van Jong VLD W-Vl leerde ik een pak fijne jonge mensen
kennen. Vandaag wil ik een trapje
hogerop. Met passie als brandstof wil ik werken aan een supersterke &
dynamische Jong VLD.

Hallo,
 
Dik 12 jaar geleden zette ik mijn eerste stapjes in Jong VLD. Ik had de smaak meteen te pakken. Onze afdeling Koksijde-
Oostduinkerke was en is een hechte groep vrienden met een duidelijk doel voor ogen: politiek weer dichter bij de (jonge)
burger brengen. En dat lukt aardig.
Vier jaar geleden zette ik een nieuwe stap. Ik engageerde mij in de Raad van Bestuur van Jong VLD Nationaal en West-
Vlaanderen. En ook hier zat de vlam meteen in de pan. Als ondervoorzitter van Jong VLD West-Vlaanderen leerde ik een
pak nieuwe, fijne jonge mensen kennen. De max.
 
Vandaag wil ik weer een trapje hogerop. Met passie als brandstof wil ik werken aan een supersterke en zeer dynamische
provinciale Jong VLD-afdeling. Daarom ben ik kandidaat voorzitter van Jong VLD West-Vlaanderen en ook kandidaat
voor de nationale Raad van Bestuur.
Graag vraag ik je onomwonden om jouw steun en stem… Laat ons samen knállen! 😉
 
Wat is liberalisme?
Dit is een vraag waar de meeste Jong VLD’ers al lang niet meer van wakker liggen. Wij weten waar we voor staan, wij
weten welke passie we allemaal samen delen.Maar soms vergeten we dat dit een groot vraagteken blijft voor heel wat
andere jongeren. Jongeren die elke keer opnieuw vol twijfels naar het stembureau trekken, die proteststemmen
uitbrengen omdat ze geen betere optie zien of zelfs helemaal het nut niet meer inzien van “de politiek”.
 
Als kandidaat-voorzitter Jong VLD West-Vlaanderen wil ik deze vraag zo veel mogelijk gaan beantwoorden. Doorheen
onze provincie zitten veel meer jonge liberalen dan alleen maar in onze eigen afdelingen, dit zijn mensen die moeten
aangesproken worden. De drempel om Jong VLD en de politiek in het algemeen te benaderen moet verlagen.West-
Vlaanderen heeft een hele pak sterke jongeren in onze rangen. Vanuit alle hoeken van de provincie staat steeds meer en
meer liberaal talent op. Alsmaar meer gedreven jongeren staan klaar om de toekomst van onze gemeenten, steden,
provincies en ons land BLAUW te kleuren. Al deze jongeren hebben steun nodig.
Ik wil dan ook de komende jaren zoveel mogelijk de boer opgaan in West-Vlaanderen en meer afdelingen met elkaar
laten kennismaken. Nieuwe afdelingen hebben vaak een duwtje in de rug nodig, een klein beetje steun en hulp kan soms
heel veel betekenen in het slagen van een jonge afdeling. Ook alle bestaande moeten ondersteund worden om verder te
blijven groeien. Tips & tricks  zullen worden aangereikt vanuit het provinciaal bestuur om zo jongeren samen te brengen
en hun ideeën en vragen met elkaar te laten delen.  
Naast het West-Vlaams voorzitterschap, wil ik mij ook verder blijven inzetten in de nationale Raad van Bestuur van Jong
VLD. De link tussen het nationale verhaal, het provinciale en de lokale afdelingen moet steeds kleiner worden. Ik wil
mensen warm maken voor het nationale bestuur en helpen de stappen te nemen die ik in het verleden al nam.Ik kan dit
natuurlijk niet alleen en hoop dit te kunnen doen met een sterk team, om zo samen West-Vlaanderen terug 1 grote
liberale familie te maken.Graag vraag ik jou dan ook om de komende jaren samen te knállen!
 
Met blauwe groet, Amadeo Glorie
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Hansen Lennert (24)
We moeten onszelf heruitvinden, losbreken van traditionele
beteugelingen. Ik ben ùw kandidaat voor een authentiek, daadkrachtig
Jong VLD dat out of the box durft denken en sterk inzet op verbinden.

Geboren te Hasselt en getogen te deelgemeente Stevoort ben ik een rasechte Hesselier. Opgroeiend in de provinciehoofdstad van
Limburg leerde ik al snel wat het betekende om Limburger te zijn en waar het Limburggevoel voor staat: warmte, gezelligheid en
samenhorigheid. Dit zorgde ervoor dat ik ging houden van mijn stad Hasselt en de provincie Limburg. Mijn passie voor politiek is
hier onlosmakelijk mee verbonden. Want als je ergens van houdt, dan vecht je er voor, dan zorg je er voor, wil je er alles voor doen.
 
Daarom werd ik in 2015 lid en politiek secretaris van Jong VLD Groot-Hasselt, in 2016 bestuurslid van Jong VLD Limburg en later dat
jaar ook van Jong VLD nationaal. Sindsdien is mijn engagement alleen maar gegroeid. Als penningmeester en kernlid van Jong VLD
Limburg heb ik mee bijgedragen aan de uitbouw van Jong VLD Limburg tot de sterke toonaangevende provinciale werking die ze
nu voorstaat. Als voorzitter van Jong VLD Groot-Hasselt heb ik de fundamenten gelegd om nieuwe generaties klaar te stomen.  
 
Ook op het nationale niveau heb ik de voorbije jaren niet stilgezeten. Als RvB-lid van Jong VLD Nationaal trachtte ik een brug te zijn
tussen het lokale, regionale en nationale niveau. Door mijn studies in Leuven en Gent kon ik mijn oor te luisteren leggen bij Jong
VLD’ers uit heel Vlaanderen om zo een echte nationale vertegenwoordiger voor jongliberalen te kunnen zijn. Want elke provincie is
uniek!
 
Dankzij de vele generaties jongliberalen voor ons hebben we vandaag meer opportuniteiten en kansen dan ooit tevoren. We zijn
het hen en onszelf dan ook verplicht grootse dromen te dromen voor morgen. Want hopen, dromen en voorspellen; dat is de
samenleving zelf vorm geven, in plaats van er door gevormd te worden. Met mijn politiek engagement wil ik deze kansen trots
verdedigen en ambitieus verbeteren. 
 
Elke generatie liberalen heeft echter zijn eigen uitdagingen. De grootste uitdaging waar Jong VLD vandaag voor staat is de
zoektocht naar haar eigen identiteit. Wat is de relevantie van Jong VLD in het huidig maatschappelijk landschap en waar ligt onze
meerwaarde? De gemeenteraads- en nationale verkiezingen toonden aan dat lokale successen alleen niet zullen volstaan voor een
heropleving van het liberalisme. We hebben nood aan een liberale beweging met een bottom-up werking die eendrachtig een
complexloos liberaal verhaal durft brengen.
 
Wie we zijn en waar we voor staan is dé grote vraag die we ons de komende legislatuur moeten stellen. Ik wil de ideologische
verdelende factoren binnen Jong VLD overstijgen en op zoek gaan naar de liberale kernwaarden die ons verbinden. Onze rol
binnen de maatschappij en de moederpartij op scherp stellen. Dit vanuit dezelfde waarden die ik de voorbije jaren consequent heb
proberen uitdragen. In constante interactie met leden, lokale afdelingen, regio’s en de Raad van Bestuur. Zo wil ik samen met jullie
intensief op zoek gaan naar onze identiteit en een weg inslaan die de waan van de dag overstijgt.
 
Wij Jong VLD'ers hebben een enorme drive, een energie die voortkomt uit enthousiasme, uit de wens om iets nieuws te
organiseren omdat het oude niet bevalt of niet werkt. Wij durven verder te kijken, verder dan wat is, we proberen te zien wat
mogelijk is. Want we zijn de status quo beu. Vele oude regels en systemen hebben nood aan een omwenteling, een nieuwe
dynamiek. Jong VLD verdient een positieve en optimistische toekomstvisie die de samenleving vorm kan geven en nog vele
generaties jongliberalen na ons zal inspireren en motiveren. 
 
Daarom heb ik u nodig! We moeten onszelf heruitvinden, losbreken van traditionele beteugelingen. Ik ben ùw kandidaat voor een
authentiek, daadkrachtig Jong VLD dat out of the box durft denken en sterk inzet op verbinden. 
 
#KANSENMETHANSEN
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Hansoul Joachim (22)
Ik ben een jonge gast (22j) met veel ambitie. Ik heb een eigen bedrijf en zetel
in de RvB van Jong VLD. Met mijn ambitie zet ik dan ook graag de stap voor
kandidaat voorzitter van Jong VLD Nationaal.

Ik wil graag met een nieuw beleid komen om nog meer jongeren
te motiveren en wakker te maken voor de politiek. Ik heb dan ook
een masterplan klaar  om iedere afdeling te coachen tot een top
afdeling en zou een groei van 40 % van nieuw leden en bestaande
leden behouden en hun extra te motiveren en stimuleren. Ik ben
vastberaden en heb mijn doel als kandidaat-voorzitter dan ook
met de nodige ambitie gezet om samen met elk lokale afdeling
heel hard samen te werken en samen ervoor te zorgen dat Jong
VLD en Open VLD samen elke kiezer kunnen terugwinnen. Mijn
doel is om samen met jullie de komende maanden en jaren hard
te werken want samen gaan we voor een prachtige partij waar ik
met heel mijn hart van hou. We moeten gaan voor vernieuwing,
we moeten voor verjonging. We moet  vechten voor onze
toekomst. We moeten strijden voor onze waarden en vormen. Ik
wil nieuwe politiek jij ook?  Geen blablabla maar gewoon doen.
#wezijndedoener
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Een 28-jarige geëngageerde kabinetsmedewerker met een hart
voor West-Vlaanderen. Het leven is als het berijden van een fiets.
Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.
#LaporteDoetDeure

 
Motivatie per kandidaat

"Hallookes! Mijn naam is Maxim Laporte. Ik ben een 28-jarige geëngageerde kabinetsmedewerker met een hart voor West-
Vlaanderen en een passie voor voetbal en mijn fiets. Met enorm veel goesting stel ik mij kandidaat voor een 2e termijn in de
Raad van Bestuur van Jong VLD Nationaal.
 
Ervoor zorgen dat elke jongere gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien, dat is mijn missie. Elke dag. Dat doe ik als voorzitter
van Jong VLD Waregem, dat we 4 jaar geleden hebben gereanimeerd, en vanuit mijn mandaat als gemeenteraadslid in de Stad
in galop. Niet enkel met woorden, ook met daden want liberalisme vertrekt vanuit de praktijk. Zo ijverden we heel hard voor een
kindergemeenteraad, organiseren we jaarlijks een politiek jongerendebat, een succesvolle Kwies Liberal en tal van andere
activiteiten en lezingen. Het laatste jaar drukte ik, eerst via de jeugdraad en later via de gemeenteraad, stevig door voor een
doeltreffend alcoholpreventieplan voor -16j. en voor meer transparantie en inspraak in het beleid.
 
Dagelijks pendel ik naar onze hoofdstad om er federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) bij te staan in haar NL
communicatie. Ik omschrijf mezelf als een vlotte babbelaar, sociaal en met de nodige verantwoordelijkheidszin. Mijn zoektocht
naar wat liberalisme voor mij betekent, vloeit voort uit mijn ervaring als voetbalcoach en animator, waar ik ervan overtuigd ben
geraakt dat de sleutel ligt in de kracht van jongeren om eigen keuzes te maken en daarmee vooruitgang te boeken. Als jongeren
vrij zijn, dan kunnen ze excelleren. Vandaar dat ik het ook immens belangrijk vind dat Nationaal sterk inzet op enerzijds een
online platform voor onderlinge kennisdeling, informatie en debat, en anderzijds ervoor zorgt dat de leden een goed gevuld
liberaal rugzakje dragen waarmee ze zichzelf binnen hun afdeling verder kunnen ontplooien.
 
Met mijn ongezouten mening wil ik blijven erover waken dat Jong VLD meewerkt om van onze maatschappij een
ontmoetingsplaats te maken waar het individu altijd voorop staat. Een plek waar samenwerken meer loont dan tegenwerken.
Het liberalisme is een optimistische stroming die niet enkel weggelegd is voor een elite. Daarom moeten we als jongliberalen
durven grenzen oversteken, de drempels verlagen opdat jongeren hun mening durven vormen en hen overtuigen dat liberaal
zijn, een heel positieve ingesteldheid is om mee door het leven te gaan.
 
Als we binnen 2 jaar terugkijken, wil ik kunnen zeggen dat jonge frisse ideeën mee hebben gezorgd voor een dynamiek in
Vlaanderen waar jongeren kansen krijgen en vervolgens het beste van zichzelf laten zien. Ik geloof hard in sociale mobiliteit en
vooruitgang en ben ervan overtuigd dat dit de échte inzet is van het debat dat voor ons ligt. 
 
Mijn motto: het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.
 
De komende 2 jaar wil ik verder voluit voor Jong VLD gaan, voluit voor iedere Vlaamse jonge doender! #LaporteDoetDeure  ��
 
Jongliberale groeten,
 
Jullie kapoen Maxim
Kandidaat lid Raad van Bestuur Jong VLD Nationaal"
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Leenknecht  Matthias (22)
Student handelswetenschappen uit Izegem. Ik ben al zes jaar actief
lid van jong VLD, terwijl heb ik mee de Izegemse jongeren VLD
afdeling helpen oprichten. Naast mijn inzet op lokaal niveau, wil ik
mijn pijlen ook op nationaal niveau richten. 

Beste, ik ben Matthias Leenknecht, 22 jaar oud, student
handelswetenschappen uit Izegem. 
Ik ben al zes jaar actief lid van jong VLD, terwijl heb ik mee de
Izegemse jongeren VLD afdeling helpen oprichten.
Naast mijn inzet op lokaal niveau, wil ik mijn pijlen ook op nationaal
niveau richten. 
De uitdagingen voor liberalen vandaag zijn enorm. Zowel uit linkse
en uit rechtse hoek wordt er geraakt aan onze liberale waarden,
hier wil ik een dam tegen opwerpen.
Jong VLD kan met een sterk verhaal onze liberale waarden
beschermen.
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Lievens Jan (33)
Vader van Marie en Remi, gemeenteraadslid van 2012-2018,
schepen van 2019-heden, penningmeester Open Vld
Koekelare, bestuurslid Jong Vld Koekelare, zaakvoerder Immo
Lievens

In 2012 zette ik mijn eerste stappen in de politiek door deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik raakte onmiddellijk
verkozen tot gemeenteraadslid en mocht 6 jaar lang oppositie
voeren voor Open Vld. Tijdens de recente
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd ik aangeduid als
lijsttrekker en zijn we erin geslaagd om Open Vld na 24 jaar
oppositie terug in de meerderheid te brengen. Als schepen van
sport, jeugd, landbouw en lokale economie zet ik mijn dagdagelijks
in voor de Koekelaarse burger. Graag had ik mij kandidaat gesteld
als lid van de Raad van Bestuur om Jong Vld (en Open Vld) terug te
doen groeien.
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Lombaert Michelle (19)
Jong met een West-Vlaamse accent.-Niet bang om tegen de stroom in
te gaan. Enthousiast en klaar om Jong VLD nationaal meer kracht te
geven.

Zelf beschrijf ik me graag als iemand die niet graag stil zit en
graag onderneemt, er moet vooruit gegaan worden.  
Ik vind het belangrijk dat ook jonge mensen een stem krijgen. 
Als enthousiaste West-Vlaming probeer ik ook in mijn eigen
afdeling (Roeselare) jonge accenten te leggen. 
Ik ben iemand die graag in discussie gaat en niet bang is om
wanneer iedereen ja zegt toch nee te zeggen. 
Teamwerk is voor mij belangrijk, waarbij het belangrijk is dat
iedereen zijn eigen stem heeft en niet gewoon ja knikt omdat
iedereen een bepaald idee goed vind. 
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Madhloum Zelfa (30)
Covoorzitterschap met Laurenz. Ondernemer, moeder, 30 jaar. De ervaring als
bedrijfsleider wil ik gebruiken om Jong VLD tot een hoger niveau te tillen.
Feministe, sociaal en ambitieus. #terugliberaal

Ga jij samen met ons #TerugLiberaal?
Geef dan jouw mening en ideeën over Jong VLD op www.terugliberaal.be. 
Want jouw mening telt.
 
Dag Jong VLD’er! Een liberaal project geeft niemand op. Ik ben Zelfa Madhloum, 30 jaar en kandidaat covoorzitter met Laurenz Van Ginneken.
Geboren in Antwerpen, Iraakse roots en woonachtig te Puurs-Sint-Amands. Als onderneemster weet ik van aanpakken en leid ik vandaag mijn
eigen trading & export-bedrijf. Voetbal is mijn favoriete hobby en als scheidsrechter sta ik wekelijks mijn mannetje op het veld.
 
Radicaal liberaal, dat ben ik. Ondernemer zit in mij, nooit stil zitten. Het is tijd dat Jong VLD opnieuw ten strijde trekt. Voor het individu, voor
meer privacy, minder regels, kortom: voor de fundamenten van liberalisme. Rechtvaardigheid is een essentieel onderdeel van vrijheid:
iedereen gelijk voor de wet. Ik wil vechten voor vrijheid, voor een betere, blauwere wereld. Aan een nieuw liberaal verhaal wil ik samen
meeschrijven, in de overtuiging dat we samen op vijf jaar tijd Vlaanderen in een andere plooi kunnen leggen.
 
Daarom stel ik mij samen met cowarrior Laurenz kandidaat voor het duo voorzitterschap van Jong VLD Nationaal. Samen bundelen we onze
ervaring en visie om samen met jullie #TerugLiberaal te gaan. Met een verhaal van hoop. Met een project dat stoelt op het mooiste dat de
mens bezit: de vrijheid.
 
Waarom terug liberaal? 
 
Omdat onze maatschappij in snel tempo verandert en liberale basiswaarden die we te lang als vanzelfsprekend namen alsmaar meer in vraag
worden gesteld. De rechtsstaat staat onder populistische druk langs links en rechts, de vrijheid van meningsuiting wordt soms misbruikt om
anderen monddood te maken, de individuele vrijheid wordt uitgehold in naam van de veiligheid om nog maar te zwijgen over privacy.
 
We hebben nood aan een liberaal reveil, dat hier en nu start.
Jong VLD moet opnieuw de liberale voortrekker worden.
 
Als liberale jongeren moeten we strijden voor onze waarden. Want het zijn onze recepten die mensen toelaten om hun eigen geluk op te
zoeken. Door iedereen maximaal van de vrijheid te laten genieten, zonder anderen daarin te schaden, krijgen we echte vooruitgang voor elke
mens. Zowel ethisch als economisch, waarbij we iedereen die het moeilijk heeft, helpen en successen toejuichen. 
 
We moeten opnieuw de waakhond zijn t.a.v. onze moederpartij. Als wij Open VLD niet meer wakker houden om de liberale lijn aan te houden,
wie doet het dan in onze plaats? Constructief, streng, maar rechtvaardig, dat is onze houding naar de moederpartij. 
En hoe willen we dat doen?
 
Wij reiken jou als Jong VLD lid de hand. Wij willen onze jongeren opnieuw empoweren, samenbrengen en volop laten genieten van een open
debatcultuur waar jouw mening gehoord mag worden. Want er is meer dat ons liberalen verbindt dan ons verdeelt. Liberalen focussen niet op
iemands achtergrond, maar wij kijken met jou naar de toekomst. Doe mee om Jong VLD een nieuwe toekomst te geven!  Jong VLD nationaal
mag geen ver-van-mijn-bed-show meer zijn voor onze leden. De tijd waarin een kleine groep alles bepaald, is wat ons betreft definitief
verleden tijd. Want deze verkiezing draait niet rond ons als kandidaat covoorzitters, maar het draait om jou, de leden en de afdelingen.
 
Check ons programma op www.terugliberaal.be, deel jouw mening en werk samen om Jong VLD in Vlaanderen, België en Europa
#TerugLiberaal te maken!
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Meeuw Bram (25)
Bram Meeuw, 25 jaar uit Poperinge – fractieleider en
gemeenteraadslid Open VLD Poperinge, uittredend secretaris-
generaal, uittredend voorzitter Jong VLD West-West-Vlaanderen.

 
Motivatie per kandidaat

Ik ben Bram Meeuw, 25 jaar en afkomstig uit de hoofdstad van het goede
leven: Poperinge! In Poperinge ben ik momenteel gemeenteraadslid en
fractieleider van Open VLD. 
Ik draai ondertussen al een tijdje mee binnen Jong VLD en dit op alle niveaus.
In 2014 werd ik voorzitter van Jong VLD Poperinge, iets wat ik tot 2019 zou
doen. Op vandaag is Jong VLD Poperinge uitgegroeid tot de grootste Jong
VLD-afdeling van Vlaanderen. 
In 2015 zette ik mijn eerste stapjes op het provinciale en nationale niveau.
Provinciaal was ik eerst ondervoorzitter en ben ik momenteel uittredend
voorzitter. Op het nationaal niveau begon ik als lid van de raad van bestuur en
ben ik momenteel uittredend secretaris-generaal. Gedurende de laatste jaren
leerde ik dus alle niveaus wat beter kennen. 
Ondanks het feit dat de Poperingse politiek wat meer van mijn tijd vraagt wil ik
mij toch blijven inzetten als vertegenwoordiger van mijn afdeling en mijn
provincie in de nationale raad van bestuur. Met mijn kandidatuur kan de
vereniging dan ook op heel wat ervaring rekenen van het lokale tot het
nationale niveau.
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Mostmans William (30)
 
30 jaar, fier Europeaan uit Antwerpen, met een groot luisterend oor
en een groot hart voor liberalisme.

Zijt gij er ook zo ene?” “Ha, dus gij wilt later ook uw zakken vullen?” “En waarom zou ik u geloven?” 
 
Als jongere je voorkeur uitspreken voor een politieke partij wordt zelden op gejuich onthaald. Jaar na jaar lijkt het vertrouwen in
politiek te eroderen, terwijl de uitdagingen alleen maar groter worden, tot we ze niet meer kunnen negeren. Langs de zijlijn blijven
staan en schamper toekijken blijkt niet de gemakkelijkheidsoplossing, maar gewoon geen oplossing. 
 
Stemt dat me somber of cynisch? Allesbehalve, want meer en meer jongeren laten de zijlijn links liggen en smijten zich volop voor hun
ideeën, langs linker- en rechterzijde van het politiek spectrum, of los van politieke filosofieën voor die issues die hen ’s nachts wakker
houden. Ook mij spreekt ze niet aan, die zijlijn. De krant lezen, zuchten en ze dan gefrustreerd weg leggen: het zit niet in me. Al jaar en
dag probeer ik mijn frustraties over onze samenleving om te zetten in engagement, in ideeën en acties – met wisselend succes. 
 
Gelukkig sta ik niet alleen met mijn engagement. Ik heb een team. Dat team heet Jong VLD. 
 
In 2011 kocht ik mijn eerste lidkaart van deze bonte vereniging jongeren, allemaal met sterke ideeën over hoe elk van ons deze wereld
net dat klein beetje beter kan maken. Doorheen de jaren heb ik veel gelezen, geluisterd en geleerd van dat team, veel hevige
discussies gevoerd én beluisterd over hoe we ons eigen leven en onze samenleving vorm kunnen geven vanuit sterke idealen, samen
met mensen die durven dromen over een mooiere en vrijere wereld. Nooit naïef, maar met genoeg nieuwsgierigheid en optimisme
om met onze ideeën aan de slag te gaan, met de durf om ze aan de praktijk te toetsen en in debat te gaan met gelijkgezinden en
minder gelijkgezinden. 
 
Ik heb in het jongliberale team ervaring mogen opdoen en mijn mening over diverse dossiers kunnen ontwikkelen en uitdragen, van
het lokale tot het Europese niveau en van praktische maatregelen tot zware filosofie. Ik heb mijn team mogen ondersteunen in de
uitwerking van debatavonden, congressen, reizen en recepties. Ik heb mee de pen mogen vasthouden van lokale en nationale
statuten: spelregels om ervoor te zorgen dat ieder lid volgens dezelfde spelregels zijn of haar ding mag doen. Maar bovenal heb ik
heerlijke denkers, dromers en doeners leren kennen, in kleine en grote afdelingen, in dorpen en steden over heel Vlaanderen.
 
Na zoveel fijne ervaringen en momenten zal het u niet verbazen: ze spreekt me nog steeds niet aan, die zijlijn. Ik geloof in een
inhoudelijk sterk liberaal team, dat jongeren kan prikkelen om het heft in handen te nemen en hun vertrouwen te stellen in een vrije,
bruisende samenleving. 
 
In een team waar we pittige discussies voeren, maar ook bruggen bouwen om samen onze standpunten hard te kunnen maken –
soms rebels, steeds constructief. 
 
In een team dat de dialoog én polemiek durft aangaan met gevestigde waarden en jonge leeuwen, binnen het eigen ideeëngoed en
daarbuiten. 
 
In een team dat weet dat politiek, échte politiek, niet draait om geld of postjes, maar wel om passie: de passie om samen te bouwen
aan een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, waar we met z’n allen mogen en durven dromen.
 
Daarom vraag ik graag het vertrouwen aan dit prachtige team om jullie de komende twee jaar met raad en daad te blijven steunen en
opnieuw de handen uit de mouwen te mogen steken, als lid van de nationale raad van bestuur van Jong VLD.
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Muhammad Zara (27)
Mijn naam is Zara en met mijn ambitieuze persoonlijkheid ben ik
altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren en zo de
prestaties van mijn team naar een hoger niveau te brengen. “Kan ik
niet” komt niet in mijn vocabulaire voor. “Daar ga ik voor”, dat is mijn
credo!

Ik ben Zara, 27 jaar en ik woon in Emblem een deelgemeente van Ranst bekend om zijn
fruitteelt, afwisselende landschap met weide, bossen en kasteeldomeinen. Opgeleid als
boekhoudkundige, gespecialiseerd in en gefascineerd door de werking van BTW. Ik ben
momenteel senior consultant bij Ernst & Young, waar in wij onze klanten adviseren op
vlak van indirect tax / global compliance & reporting. Daarvoor werkte ik bij een bedrijf
waar wij VAT compliance deden.  En terwijl ik erg veel plezier heb gehad in het werk dat
ik deed lijkt mijn huidige functie bij Ernst & Young een leuke uitdaging voor mijn
persoonlijke carrière. Het gaat mij om de ontmoeting met de ander. En waar ik echt blij
van word, dat is als het me lukt om je iets sterker te maken, mentaal, communicatief.
Speelser ook, want dan kunnen we elkaar ontmoeten. Mijn toekomstvisie: 
1. Vlotte mobiliteit met oog voor zwakke weggebruikers. Kinderen veilig naar school. 
2. Prettig wonen in een leuke gemeente. Investeren in kwaliteitsvolle onderwijs,
ondersteunen van jongeren bij organisatie fuiven en evenementen. 
3. Dynamisch ouder worden. Ondersteuning betaalbare assistentiewoning. Gemeentelijke
aanspreekpunt voor senioren. 
4. Behoud van Landelijk wonen. 5. Verdere uitbouw van fiets- en wandelgemeente. 
5. Sport- en verenigingsleven het hart van onze gemeente.
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Nys Phillipe (25)

Op het kruispunt tussen economie en politiek kan je me terugvinden.
Professioneel ben ik adviseur economie, werk en innovatie op het kabinet van
Bart Somers. Op politiek vlak ben ik met mijn 25 jaar het jongste provincieraadslid
van Limburg.
 Ik studeerde zowel economische als politieke wetenschappen aan de KU Leuven
en werd tegelijk actief bij Jong VLD. Vandaag ben ik nationaal politiek secretaris,
samen met Jonas Veys.
In tijden van opkomend populisme en protectionisme hebben we nood aan een
duidelijke liberale boodschap. Een boodschap die Jong VLD belichaamt,
vertrekkende vanuit een meerlagige identiteitsvisie, een geloof in de kracht van
de vrije markt en bovenal een open wereldbeeld. 
Om deze politieke ideeën verder te ontwikkelen en uit te dragen vraag ik jouw
steun en stem.

Adviseur op het kabinet van Bart Somers, politiek secretaris van
Jong VLD en bovenal iemand die graag zijn steentje bijdraagt aan
het liberaal verhaal. Daarom vraag ik opnieuw jouw steun: stem wijs,
stem Nys!
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Roelandts Lore (21)
Mijn naam is Lore Roelandts. Met mijn 21 lentes ben ik momenteel het jongste
gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver. Mijn liefde voor de politiek is wel wat vroeger
begonnen en op mijn 18 jaar wilde ik een positief antwoord kunnen geven aan zij die het
vertrouwen in de politiek verloren. Ik nam het heft in eigen handen en drie campagnes later
kan ik er geen genoeg van krijgen. Daarom lijkt het mij ook het perfecte moment om me
volop in de race te gooien voor Raad van Bestuur.

Politiek engagement zorgt ervoor dat je de leuke kanten van de politiek leert kennen, je bouwt vriendschappen op en je
leert mensen kennen, over gemeente- en provinciegrenzen heen die dezelfde passie en ideologie delen. Maar politiek is
ook tegen een muur durven botsen en erachter komen hoe de financiële middelen die je ter beschikking hebt niet
voldoende zijn voor je grootste plannen. Het is soms als enige geloven in een nieuw plan en opboksen tegen de critici
die er geen positief einde aan zien komen. Met al deze zaken kon ik de voorbije drie jaar terecht bij Jong VLD. 
Ik kan er mijn ei kwijt en ik leerde mensen kennen die me aanmoedigden om voor mijn dromen te gaan.Samen met
andere jongeren ben ik er ondertussen in geslaagd om onze lokale jongerenafdeling opnieuw op te starten en daar ging
er een wereld voor me open. Als jongere heb je het voorrecht om af en toe eens goed tegen de schenen van de
maatschappij te schoppen. Je kan je mening geven en je zal altijd de aanwezigheid voelen van andere jongeren die
samen met jou je engagement versterken. Bij Jong VLD leren we van elkaars projecten en gaan we samen voor het
liberale verhaal, voor een blauwe toekomst waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. In mijn vrije tijd ben ik een
sportliefhebber en voetbalster dus laten we even in mijn passies verdergaan: een eerste ploeg is namelijk niets zonder
zijn jeugdploeg om hen bij te staan waar nodig. Vandaag kunnen we misschien nog bankzitters zijn, morgen zijn we de
nieuwe ploeg enthousiaste en gebeten jongeren. Jong VLD kan die rol op zich nemen, door jongeren samen te brengen
en hen de kneepjes van het vak te leren. We kunnen hen tonen hoe ze elkaar versterken en we kunnen hen
oplossingsgericht doen nadenken over de toekomst. Dat is exact de reden waarom ik mij kandidaat stel voor de Raad
van Bestuur: ik wil mijn schouders zetten onder een project voor onze jongeren, voor onze jeugdploeg, voor de politici
van morgen.  En boven dat alles moeten we kritisch durven zijn, voor de partij en voor onze eigen achterban. We moeten
een halt toeroepen aan zij die van ons project afwijken en mensen niet meer willen empoweren. We moeten kritisch
durven zijn voor politici die enkel maar met wollige beloftes richting de kiezer stappen en we moeten onze stem durven
laten horen wanneer we meer inzet van onze eerste ploeg verwachten. Een positief verhaal brengen met concrete
doelen en maatregelen is niet simpel. Daar ben ik me heel goed van bewust maar om de jeugdploeg van morgen voor te
bereiden op het harde werk moeten we risico’s durven nemen. We moeten mensen alle kansen geven en praten mét in
plaats van over.
 Schenenschoppers, ondernemers, sociaal geëngageerd, gemotiveerd, verbindend, opbouwend en kritisch teamspelers
en coaches. Dat zijn de mensen die zich moeten inzetten voor onze jeugdploeg, om ervoor te zorgen dat zij nooit de
passie verliezen. Want in tijden van verdeeldheid hebben we mensen nodig die durven gaan voor hun verhaal, voor hun
passie, voor hun ideologie. We hebben mensen nodig die initiatief durven nemen en die eenheid zullen brengen
wanneer critici met verdeeldheid zwaaien. Ik wil voor elke jongere zo’n Jong VLD'er zijn. Een mentor, een
schenenschopper en teamspeler. 
Een gemotiveerde en verbindende coach die met kritische feedback en schouderklopjes mee zal bouwen aan de
sterktes van onze jeugdploeg. Een lid van de Raad van Bestuur dat betrouwbaar is en waar men op bouwen kan. Iemand
die haar stem zal gebruiken wanneer de rest zich in de stilte hult en iemand die niet bang is om te vechten voor een
blauw, liberaal verhaal. En daarvoor heb ik jullie nodig. Eerst om jullie stem uit te brengen, nadien om samen met én
naast mij te schrijven aan ons verhaal, voor de toekomst van zovele jongeren. Voor een verbeten jeugdploeg met
ijzersterke en talentvolle vervangers, daarvoor heb ik jullie nodig.
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Ronsse Johan (31)

Ik ben momenteel met de concrete invulling van een nieuwe Jong VLD website
bezig. Dit is volgens mij een belangrijk communicatieplatform naar de toekomst toe.
De uitvoering hiervan doe ik liefst vanuit een positie waar ik mee beslissingsrecht heb
en rechtstreeks contact heb met het bestuur.
 
Daarom stel ik mij kandidaat als lid van de RvB. Ik werk het liefst in de achtergrond
aan inhoud en aan concretisering. Ik sta voor eerlijkheid, transparantie en
rechtvaardigheid.
Daarnaast ben ik sterk geïnteresseerd in een goede werking van een organisatie met
vele leden. Vanuit mijn eigen werk als manager van mijn eigen kleine bedrijf kan ik
lessen toepassen maar ook blijvend bijleren.

Johan Ronsse, 31 jaar, uit Antwerpen, sinds januari lid van
Jong VLD.
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Sangers Joris (24)

Mijn naam is Joris Sangers, 24 jaar en afgestudeerd aan de UHasselt als master
toegepaste economische wetenschappen – beleidsmanagement. Ik heb terug een
jongerenafdeling binnen Maasmechelen opgestart waar ik nog steeds voorzitter van
ben. 
Ik was binnen Maasmechelen de eerste niet-verkozene en oefen een mandaat
binnen het bijzonder comité sociale dienst uit. Binnen Open VLD heb ik de laatste
nationale campagne mee ondersteund en werkte ik voor Patrick Dewael. 
Momenteel ben ik actief als parlementair medewerker van Steven Coenegrachts. Ik
ben van mening dat Jong VLD voor een grote uitdaging staat. Een uitdaging waar ik
graag mee mijn schouders onder wil zetten. Ik hoorde na de laatste verkiezingen dat
vooral veel jongeren de kant van rechts kozen. 
Misschien uit onwetendheid? Maar naar mijn gevoel vooral uit een minimale
interesse in politiek, die werd gevoedt door een overload aan gerichte advertising.
Het is daarom meer dan eens nodig dat er sterke jongeren staan, zowel lokaal en
nationaal, die aan de ene kant die groep tracht te overtuigen, en aan de andere kant
blijven waken over de werking van de lokale dan wel nationale moederpartij.

24 jaar, master TEW beleidsmanagement. Jongerenvoorzitter Maasmechelen.
Recent nationale campagne ondersteund, gewerkt voor Patrick Dewael en
momenteel actief als parl. mdw van Steven Coenegrachts.
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Scheerlinck Thomas (25)

In ons team van enthousiaste kandidaten is het onze hoogste prioriteit om te streven naar een volwaardige vertegenwoordiging van
onze provincie in de Raad van Bestuur Jong VLD Nationaal. Blauw Brabant & Brussel wil aan de hand van een zes-puntenplan samen
de stempel kunnen drukken op het beleid en de werking van Jong VLD. 
 
1. Eerst en vooral willen we een apart statuut voor Brussel. De huidige RvB heeft beslist dat bij de bestuursverkiezingen Brussel niet
langer een eigen vertegenwoordiging krijgt binnen de RvB nationaal en dat de vertegenwoordigers worden samengevoegd bij
Vlaams-Brabant. Deze maatregel treft niet alleen Brussel, maar ook Vlaams-Brabant. Wij zijn ervan overtuigd dat beide gebieden een
volwaardige vertegenwoordiging verdienen binnen de raad van bestuur van Jong VLD Nationaal. Brussel is naast onze hoofdstad ook
een bruisende stad met een unieke mentaliteit en eigen problematieken. Hierdoor is het ook aangewezen dat zij verzekerd worden
van vertegenwoordiging binnen onze bloeiende organisatie. We zijn dan ook enthousiast over onze samenwerking met de kandidaten
uit Brussel. Samen streven we naar een eerlijke vertegenwoordiging.
 
2. Vanuit de RvB nationaal willen we het heropstarten van vrijwillige en onafhankelijke provinciale werkingen meer ondersteunen.
Onze provincie heeft in het verleden vaak een sterke werking gehad. Deze organiseerde zelf activiteiten, ondersteunde de oprichting
van afdelingen en hielp lokale afdelingen met allerlei diverse problemen. Een vrijwillige samenwerking vanuit de basis is een must in
onze provincie. Een provinciale werking dient niet als speelbal van nationaal, maar moet de koers varen die de leden uit de provincie
wensen. Onze provincie zou op vaste tijden en op roterende locaties samenkomen zodat het mogelijk is voor de verschillende leden
van uit heel de provincie om aanwezig te zijn. Hier aansluitend willen we dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig autonoom
kan groeien en hun eigen wind kan waaien als een volwaardige Gewest.
 
3. Samen het Blauwe verhaal doen overslaan. We moeten de volgende generaties blijven warm maken voor het Liberale verhaal in
onze provincie. De moederpartij is massaal aan het vergrijzen, met de juiste initiatieven, goeie groepsdynamiek en actief ondernemen
willen we Jong VLD niet laten herleven, maar laten exploderen. We willen dit verwezenlijken door sterk in te zetten op sociale events.
We vergroten het persoonlijke netwerk en bouwen vriendschappelijke banden over de grenzen heen. Zo bouwen wij zowel aan het
lokale, blauwe verhaal als aan een blauwe toekomst.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de
jongeren die liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook
volkomen respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen.
Onder leiding van plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6
afdelingen. Door het aantal afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het
beslissingsrecht blijft echter volledig bij de afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal
mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes
waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
6. Provinciale netwerkavonden organiseren. Dit laatste punt spreekt volgens ons voor zich. 
Het is altijd fijn om van geestesgenoten  kennissen en mogelijke vrienden te maken over gemeentelijke grenzen heen.
Netwerkavonden en afterworks zijn activiteiten dat we allemaal wel leuk vinden, dus waarom deze niet vanuit een liberaal oogpunt
organiseren? In de politieke wereld is niet alleen inzet van belang, maar blijft een goed netwerk een van de grootste rijkdommen dat
je kan hebben. 

Sinds oktober 2018 ben ik in de luchthavengemeente Zaventem gemeenteraadslid. Ik zou
ook nationaal mijn steentje willen bijdragen. Zaventem heeft al meer dan 30 jaar een liberale
burgemeester! Ervaring die ik wil delen met Jong VLD!
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Schrauwen Aimé (25)
Extreem-rechts is populairder dan ooit en op links schreeuwen de extremen terug.Wie niet wil inzien dat we zijn
terechtgekomen in een loopgravenoorlog  der ideeën heeft de boodschap van 26 mei niet goed begrepen.
Ik durf onomwonden zeggen dat we de strijd der ideeën zwaar aan het verliezen zijn, niet uit pessimisme, maar
omdat je een probleem nu eenmaal eerst moet benoemen voor je het kan aanpakken.  Wat is dan ons
probleem? Wel wij zijn niet voldoende gewapend,
In een strijd die gevoerd wordt met  memes, dogwhistles, ‘spontane betogingen’, politiek geweld,  fake news en
artificieel maatschappelijk debat sta je met de waarde van de verlichting en de liberale principes vaak alleen en
de andere zijde is vaak goed bemand én bewapend. Wij missen retoriek, inhoudelijke zelfzekerheid,
onafhankelijkheid en inspraak.

 
Wat nu? is dan de vraag. Mijn antwoord? De tegenaanval.
Als liberale jongeren is het tijd dat wij ons mobiliseren. Mobiliseren met woord, daad, retoriek en principes. Als de maatschappij
radicaliseert is het aan ons om de hielen diep te steken en  te durven denken:  ‘Ik onderwerp mij niet aan uw groepsdenken, Ik doe niet
mee met uw angstverhaal, Ik heb mijn eigen verhaal en ik geloof in mijzelf én in anderen, ik beste, ik ben een liberaal en ik denk vrij.”Niet
alleen ik, niet alleen de ander; We moeten samen #terug liberaal.H et individu heeft ons nodig, Als wij het niet gaat doen wie dan? Laat
ons het terug opnemen voor het individu, voor de vrije keuze, voor het vrije woord en de vrije mens, voor individuele
verantwoordelijkheid en vrijwilligheid, voor debat en rede, voor de rechtstaat en de principes. Doe mee. Tis nodig.
 
Ik stel mij kandidaat als Provinciaal voorzitter Antwerpen en voor de Raad van Bestuur van Jong VLD.  Ik stel mij vooral kandidaat als
liberale waakhond, woordvoerder ombudsman en katalysator. Ik stel mij kandidaat als gaspedaal. ’T is tijd voor de vlucht vooruit, ’T is tijd
voor offensief liberalisme. We gaan: #terugliberaal. Mijn kandidatuur voor Jong VLD Nationaal. Een Jongeren organisatie heeft altijd haar
waakhonden nodig. Personen die er voor kiezen om het ideologische boven het pragmatische te kiezen. Als Jong VLD hebben wij de
taak om het liberalisme met vuur te verdedigen en na te gaan of de principes niet met de voeten worden getreden, of het nu uit linkse,
rechtse of cynische hoek komt. Dat betekent ook dat wij de taak hebben om binnen de partij die principes met evenveel vuur te
verdedigen. “Principes voor de postjes” zouden de populisten zeggen. 
 
Als Kandidaat provinciaal voorzitter en kandidaat voor de Raad van Bestuur heb ik een duidelijk project: • Samen met de lokale
afdelingen een Opleidingscultuur installeren.Retorica, liberale filosfie, marketing, schrijven, public speaking,... we have to be the best.
Jong VLD provincie en Jong VLD nationaal worden katalysator van en voor de kleine afdelingen, waar de strijd even hard woedt als bij
de grote.
 
• De open debat cultuur faciliteren en verdedigen.• Vrijdenken komt voort uit een taboeloze cultuur, dus ook qua topics en strijdpunten
moeten we out of the box durven denken.
• De verdediging van het liberalisme naar binnen en naar buiten toe. Dit houdt in dat er intern en extern er op moet worden gewaakt dat
de liberale en rechtstatelijke principes nooit met de voeten worden getreden. Ook niet in de eigen statuten.
• Aanwezigheid in het maatschappelijk debat. Als liberalen doen wij aan agendasetting, wij hollen de actualiteit niet achterna.
• De omarming van de brede liberale famillie: Het liberale huis, is een huis met vele kamers, door te focussen op enkel het gekende
staan we veel oplossingen en veel verschillende perspectieven in de weg
.• Creatie van een analyse cultuur: “Know thy enemy” Hoe zit de retoriek van de ander in elkaar, wat kunnen we leren hoe ga je
klimaathysterie of migratiefobie aan?• Faciliteren en verdedigen van ledenparticipatie
• Intern ombudsschap: vele verschillende visies en vele verschillende perspectieven kan een hele hoop wrevel veroorzaken, laat ons dus
ook tijdens werkingsjaren actief werk maken om de cohesie te bevorderen en achterkamerpolitiek en muiterij tegen te werken door een
open en transparante klachten cultuur.
• woordvoerderschap: Verschillende strekkingen, verschillende liberale scholen en visies veroorzaakt een kluwen van niet-atlijd-
gelijklopende standpunten, laat ons dus ook tijdens werkingsjaren actief werk maken om de communicatie van kern naar leden, van
leden naar buiten toe, van de controverse naar het maatschappelijk debat te stroomlijnen richting een nieuwe functie: ‘het
woordvoerderschap’, de positie brengen die anders politieke zelfmoord inhoudt wordt dan zo behartigd en zo kunnen we altijd voluit
principieel gaan..
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Torfs Benjamin (25)
Ik ben Benjamin Torfs, sinds 2012 voorzitter van Jong VLD  Lier- Koningshooikt.
Al jaren zet ik mij in mijn thuisstad in voor het lokale  jeugdbeleid. Ik ben actief
als voorzitter van de lokale jeugdraad en  ondervoorzitter van het
beheersorgaan jeugd van de stad.

 
Motivatie per kandidaat

 Na de verkiezingen van 2018 werd ik bestuurder in de Lierse maatschappij voor de huisvesting.
 Hier probeer ik te zorgen dat ook de zwakkeren in de samenleving de kansen krijgen om zichzelf weer naar boven
te trekken. Ik volgde de opleiding Taal-en Letterkunde Engels-TFL aan de Universiteit Antwerpen, waarna ik de
master Theater-en Filmwetenschappen volgde. Tijdens deze opleiding liep ik ook een aantal maanden stage op het
kabinet van de toenmalige minister van cultuur, Sven Gatz. Momenteel volg ik een cursus bij Syntra in
avondonderwijs tot begrafenisondernemer. Dat laatste klinkt misschien als een speciale keuze, maar ik wil in mijn
professionele leven mensen kunnen helpen wanneer ze er echt nood aan hebben. 
 
 In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met cultuur, voornamelijk met theater. Ik geef reeds 8 jaar toneelles aan jongeren
en sta ook regelmatig zelf op de planken. Daarnaast ben ik ook een van de vaste waarden binnen het Leuvense
improvisatietheatergezelschap, Preparee. 
 
Als lid van de raad van bestuur wil ik me vooral inzetten voor de kleinere afdelingen die nu soms uit de boot dreigen
te vallen. Afdelingen die nog in hun opstart zitten of een moeilijke periode doormaken moeten de steun krijgen van
Jong VLD nationaal. Dit kan door rechtstreeks contact tussen nationaal en de afdelingen, maar ook door hen in
contact te brengen met sterkere afdelingen in hun regio. We kunnen veel leren van elkaar en dat is waar de raad van
bestuur een belangrijke rol te spelen heeft. De RvB verenigt maandelijks jonge liberalen van over het hele land. Het
is van belang dat deze jongeren ook echt een reflectie zijn van het Jong VLD landschap. Dat wil dus ook zeggen dat
de vertegenwoordigers in deze raad niet enkel van de grotere sterke afdelingen mogen komen. 
 
Met mijn jarenlange ervaring als lokale voorzitter ken ik de noden van de lokale afdelingen zeer goed. Uiteraard weet
ik ook niet alles wat er speelt binnen de afdelingen. Als lid van de RvB wil ik een aanspreekpunt zijn voor alle jonge
liberalen en zelfs alle jongeren die interesse tonen in politiek.
 
 Daarom hoop ik op uw stem te kunnen rekenen, zodat we samen deze jonge liberale familie verder kunnen
uitbouwen en nog meer jongeren aanspreken met onze prachtige ideologie.
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Usewils Brent (23)
Hey, ik ben Brent Usewils, 23 jaar en lid van Jong VLD sinds 2014. Sinds 2017
ben ik lid van de RvB vanuit de provincie Antwerpen en Internationaal
Secretaris. Nu kandideer ik nationaal voor de RvB.

De afgelopen twee jaren waren een rollercoaster van internationale ontwikkelingen. De
uitdagingen zijn vandaag groter dan ooit. Het oprukkende populisme kan alleen gestopt
worden met een liberaal verhaal: het verhaal waar wij met Jong VLD de afgelopen jaren aan
gebouwd hebben.
  
    
 We deden dat met ons grootste ideologisch congres in jaren. We haalden het  LYMEC
Congres naar Brussel en konden dat samen met onze franstalige zusterorganisaties Jeunes
MR en FEL organiseren. Na jaren van aanwezigheid zijn we terug aanwezig op het
internationale toneel door opnieuw aan te sluiten bij IFLRY. Er werden nauwe contacten
gelegd met o.a. JUNOS (Oostenrijk) om twinnings tussen lokale afdelingen uit verschillende
landen mogelijk te maken.
 
Jong VLD Internationaal staat sterker dan ooit. Vol goesting wil ik daarop verder bouwen.
Daarom stel ik mij kandidaat voor de Raad van Bestuur in de Nationale kieskring.
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Van Ginneken Laurenz (25)
Samen gaan we #TerugLiberaal! Kort samengevat: covoorzitterschap met
Zelfa Madhloum, 10 jaar actief in Jong VLD, gemeenteraadslid te Schilde,
historicus, friturist en liberaal in hart en nieren.

Ga jij samen met ons #TerugLiberaal?Geef dan jouw mening en ideeën over Jong VLD op
www.terugliberaal.be. Want jouw mening telt.
 
Dag Jong VLD’er! Ik ben Laurenz, 25 jaar, gemeenteraadslid in Schilde en woonachtig te ’s-Gravenwezel.
Verder sta ik regelmatig frietjes te bakken in hetde frituur met mijn Poolse mama en ben ik bijna 10 jaar actief
binnen Jong VLD!Als master in de Geschiedenis heb onderzocht ikik onderzoek gevoerd naar de liberale
partij in 1945, maar.  Daarbuiten heb ik de nodige ideologische kennis opgedaan via Jong VLD en het LVSV.
Maar ik ben niet alleen actief geweest in België, ook op Europees niveau heb ik gewerktwerkte ik mee aan
een liberaal Europa met voor LYMEC – European Liberal Youth.
Kortom: samenwerken, ondernemen, nadenken en de zaken vastpakken zijn mij niet vreemd.
 
Waarom terug liberaal? Omdat onze maatschappij in snel tempo verandert en liberale basiswaarden die we
te lang als vanzelfsprekend namen alsmaar meer in vraag worden gesteld. De rechtsstaat staat onder
populistische druk langs links en rechts, de vrijheid van meningsuiting wordt soms misbruikt om anderen
monddood te maken, de individuele vrijheid wordt uitgehold in naam van de veiligheid om nog maar te
zwijgen over privacy.We hebben nood aan een liberaal reveil, dat hier en nu start.Jong VLD moet opnieuw de
liberale voortrekker worden.
Als liberale jongeren moeten we strijden voor onze waarden. Want het zijn onze recepten die mensen
toelaten om hun eigen geluk op te zoeken. Door iedereen maximaal van de vrijheid te laten genieten, zonder
anderen daarin te schaden, krijgen we echte vooruitgang voor elke mens. Zowel ethisch als economisch,
waarbij we iedereen die het moeilijk heeft, helpen en successen toejuichen. We moeten opnieuw de
waakhond zijn t.a.v. onze moederpartij. Als wij Open VLD niet meer wakker houden om de liberale lijn aan te
houden, wie doet het dan in onze plaats? Constructief, streng, maar rechtvaardig, dat is onze houding naar de
moederpartij. En hoe willen we dat doen?
Wij reiken jou als lid van Jong VLD de hand. Wij willen onze jongeren opnieuw empoweren, samenbrengen
en volop laten genieten van een open debatcultuur waar jouw mening gehoord mag worden. Want er is
meer dat ons liberalen verbindt dan ons verdeelt. Liberalen focussen niet op iemands achtergrond, maar wij
kijken met jou naar de toekomst. Doe mee om Jong VLD een nieuwe toekomst te geven! Jong VLD nationaal
mag geen ver-van-mijn-bed-show meer zijn voor onze leden. De tijd waarin een kleine groep alles bepaalt, is
wat ons betreft definitief verleden tijd. Want deze verkiezing draait niet rond ons als kandidaat covoorzitters,
maar het draait om jou, de leden en de afdelingen.
Check ons programma op www.terugliberaal.be, deel jouw mening en werk samen om Jong VLD, in
Vlaanderen, België en Europa #TerugLiberaal te maken!



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat
Bestuurslid Nationaal 

 
Motivatie per kandidaat

Hannes van Parijs  (22)
Tijd voor actie! Ik heb úw steun nodig om van Jong VLD de belangrijkste
jongerenbeweging van het land te maken, met focus op onze inhoudelijke identiteit en
ondersteuning van leden en afdelingen.

VERANDER DE WERELD, TIMSHEL!
Politiek duldt geen afzijdigheid, want dan walst ze je plat. Een half jaar geleden had ik de politiek vaarwel gezegd, maar 26 mei gaf me
twee redenen om met hernieuwde passie de politieke arena te betreden. Een verkiezingsuitslag gaf me een stomp in de maag, en ik
leerde ten volle de betekenis van timshel kennen.
 
Timshel is een Hebreeuws woord dat betekent ‘gij kunt’. Filosofen als Buber, Scheler en Gescinska plaatsen dit begrip in het centrum
van hun denken, omdat het de voortdurende potentialiteit en actualisatie van de mens onderstreept waarbinnen vrijheid en
verantwoordelijkheid kunnen bestaan. Het staat tegenover het passieve ‘gij zult’, de veronderstelling van het voorbestemde die tot
gemakzucht aanzet. Timshel geeft ons tot opdracht aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken. We kunnen zelf onze
toekomst bepalen als we er hard voor werken. Timshel is een veroordeling van luiheid en spoort aan tot actie. Die aansporing is mij niet
in dovemansoren gevallen. Want op het einde van vorig jaar had ik het gehad met de politiek. Een terugvallende score bij de
gemeenteraadsverkiezingen bracht onze lokale Open Vld-afdeling in woelig water, door interne onenigheid was mijn Gentse Jong VLD-
afdeling verre van functioneel en tegelijk kreeg ik onverwacht zicht op enkele interessante kansen binnen andere organisaties waar ik
actief was. Ik zette mijn politieke engagementen op een laag pitje.
 
Maar echt weg was ik nooit. Ik bezocht nog steeds evenementen, sprak met Jong VLD’ers en luisterde naar de verwachtingen van
mensen op de straat. Ik las nog steeds boeken van onze liberale denkers en ontstak al te vaak – tot irritatie van mijn vrienden – in
gepassioneerde monologen over de stand van het land. In die korte periode van afwezigheid begon het me snel te dagen dat er aan de
zijlijn weinig te verwezenlijken valt. Ik ging nadenken over Jong VLD: de vereniging waar ik al jaren met veel plezier lid van was leek er
niet meer in te slagen maatschappelijk relevant te blijven. Door onze vereniging vanop een afstand te bekijken werden mij een aantal
problemen, maar vooral ook opportuniteiten duidelijk. 
Tijdens gesprekken kwamen dezelfde drie punten steeds weer naar voren.
1) Jong VLD heeft een onvoorstelbaar potentieel. Onze leden hebben allen hun talenten en expertise, die zeer divers verdeeld is over
ontelbaar veel boeiende onderwerpen. We hebben permanente inspraakmechanismen en een concreet ledenbeleid nodig om al die
enthousiastelingen als individu te laten groeien. 
2) Lokale afdelingen zijn de onbetwistbare basis van onze vereniging. Ze zijn de voorhoedevechters in de strijd om meer liberalisme in
de samenleving, ze organiseren de meest originele activiteiten en ze vertegenwoordigen ons
dagelijks in de aula’s, straten en cafés. Ze verdienen meer ondersteuning om hun eigen ding te kunnen doen.
3) Jong VLD is inherent verdeeld in details, maar verenigd in de gemeenschappelijke wortels van onze ideologie. We moeten die
wortels intern terug op scherp stellen om alle Jong VLD’ers onder één vlag samen te brengen.
 
Wanneer we ons opnieuw bewust zijn van onze gedeelde identiteit zullen we opnieuw een sterke maatschappelijke stem hebben. De
verkiezingsuitslag op 26 mei deed pijn. Waar ik me daarvoor voornamelijk zorgen maakte om de organisatorische structuur van Jong
VLD, werd die dag plots duidelijk dat de waarden waar ik in geloof niet vanzelfsprekend zijn. De rechtstaat, het vrije individu en de open
samenleving die ons land zoveel welvaart brachten, worden onder vuur genomen. Het is een internationale trend om de liberale
verwezenlijkingen aan te vallen. Enkel liberalen kunnen hiertegen een dam opwerpen. En ik voelde me verplicht daaraan mee te
werken. Nooit klonk timshel zo relevant als op 26 mei 2019. Met meer passie en energie dan ooit tevoren maakte ik mijn rentrée in Jong
VLD. Ik heb het grote geluk gehad om met een team vrienden maanden aan een stuk te mogen werken aan een visie voor onze
vereniging. We trokken het land rond en luisterden naar de bekommernissen, plannen en verwachtingen van onze leden. Dat proces
culmineerde in het verkiezingsprogramma van Team Tess, onder aansturing van Tess Minnens.Een programma waar ideologische
herbronning, lokale ondersteuning en individuele groei centraal staan. En nu wil ik uitvoeren. Vanuit de Raad van Bestuur van Jong VLD
Nationaal zullen we luisteren naar leden, afdelingen vooruithelpen en mensen verenigen.
 
Ik wil een aanspreekpunt zijn voor ieder lid dat wil meewerken aan ons gedeelde liberale verhaal. Ik wil de visie van de vereniging
uitdragen door offensief liberale opinies te schrijven. Ik wil jullie ideeën voor een betere toekomst in de praktijk helpen omzetten. Ik wil
het nationalisme en populisme bestrijden in België, Europa en de wereld. En ik wil dat doen met jullie. Voor mij betekent timshel dat wij
allen, samen, in staat zijn om de toekomst te veranderen. Vanuit Jong VLD nemen we het lot van het liberalisme in handen. Gij kunt het.
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Vander Stichele Maarten  (32)
Leer me eens kennen bij een pint, want al die beschrijvingen hier zijn
meestal één pot nat.

Na die eerste pint kunnen we nog wat filosoferen over de jongerenpartij ook. De
essentie: Jong VLD moet eens beslissen wat ze wil zijn. Ofwel zijn we jonge liberalen
die ongebonden hun mening uiten. Tegen Open VLD of zelfs vóór een andere partij.
Ofwel zijn we de jongeren van Open Vld, op weg naar de lijsten van Open Vld en
dragen we dezelfde boodschappen uit. Ik zou opteren voor het eerste. Jongeren
vormen in het liberaal gedachtengoed, wapent ze niet enkel voor de politiek, maar
ook voor het echte leven.
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Veys Jonas (28)
Stem wijs, Stem Veys. Een cliché, correct. Ik kan alleen een grenzeloze inzet
bieden om deze vereniging nog meer te doen groeien en te doen wegen op
elk niveau door meer activiteit en vorming!

Hoe gaan we ingaan tegen de haat die opnieuw opkomt in onze samenleving? Hoe
gaan we de angst voor het nieuwe en het andere overwinnen? Dat zijn de vragen die ik
mee wil helpen oplossen als RvB lid van Jong VLD, Voor mij ligt een van de antwoorden
alvast in meer vorming, maar vooral ook in het meer naar buiten treden. De laatste twee
jaar mocht ik als Politiek-Secretaris al met veel autonomie zelf een traject uitstippelen.
Het resultaat waren bedrijfsbezoeken, lezingen en als hoogtepunt ons ideologisch
congres dat een nieuwe basis legde voor Jong VLD.
 
Maar het kan nog beter, de komende twee jaar wil ik Jong VLD meer een
denktankfunctie geven door actiever standpunten te ontwikkelen en deze pro-actief uit
te spelen in de media, en zo echt op het beleid te gaan wegen. Dit van lokale afdeling
tot de kern. Wil je iemand in de RvB die de komende 2 jaar hart en ziel in Jong VLD legt.
Op mij kan je rekenen. 
 
Ikzelf ben ondertussen 28 en beschouw mezelf nog als jong,  ik woon samen met
Alexandra Roumans en een grote Noorse Boskat in Leuven.
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Wallays Edouard (28)
 

Ik ben een rasechte Ieperling. Mijn eerste stappen zette ik in de
politiek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met een
mooi resultaat hierbij zetel ik sinds begin dit jaar in de
gemeenteraad. Daarnaast ben ik ook medeoprichter en
voorzitter van Jong VLD Ieper.


