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Madhloum Zelfa (30)

Mertens Simon (19)
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Orlians Arthur (24)

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.

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

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!

Mijn naam is Simon Mertens en ik ben geboren en getogen in Mol. Hier ben
ik actief in de lokale politiek als ondervoorzitter van Jong VLD Mol en als lid
van de jeugdraad.  Daarnaast studeer ik handelsingenieur aan de KU
Leuven.

Ik wil me inzetten voor een liberaal verhaal dat focust op rechten en
plichten. Altijd streven naar vooruitgang, maar steeds kijken of iedereen
voldoende kansen krijgt om te kunnen volgen. 
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Paulus Arno (22)

Van Ginneken Laurenz (25)

Van Hoeymissen Lana  (20)

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.

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.

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.

Arno Paulus, 22 jaar en student geneeskunde uit Zwijndrecht. Mijn
passie is steeds geweest om mensen vooruit te helpen. Lokaal is dit
al goed gelukt en nu wil ik nationaal ook mijn steentje bijdragen.

Ik ben Lana Van Hoeymissen en ik ben al enkele jaren lid van Open
Vld. Ik ben graag actief voor de partij en ben niet bang om ergens
voor te gaan en als ik ergens voor ga dan ga ik er 200% voor. 
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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.

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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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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Mertens Simon (19)
 

Mijn naam is Simon Mertens en ik ben geboren en getogen in Mol. Hier ben ik actief in
de lokale politiek als ondervoorzitter van Jong VLD Mol en als lid van de jeugdraad. 
 Daarnaast studeer ik handelsingenieur aan de KU Leuven. In de prachtige stad
Leuven ben ik ook actief binnen Ekonomika als studentenvertegenwoordiger. Binnen
deze functie vertegenwoordig ik de studenten zowel op facultair niveau (campusraad)
als op universitair niveau (studentenraad). 
Vertegenwoordiging zit in mijn bloed en graag zou ik dit engagement verderzetten in
de raad van bestuur van Jong VLD. Hier zou ik de stem van de jonge Kempense
liberalen willen vertegenwoordigen en voor een optimale terugkoppeling naar onze
leden willen ijveren. Ook vind ik dat we als liberalen kritisch naar ons zelf moeten
kijken. Het is ook daarom dat ik mee wil nadenken over hervormingen om de werking
van de raad van bestuur in het bijzonder en Jong VLD in het algemeen te verbeteren.
Mijn inhoudelijke focus ligt vooral bij onderwijs en financiën. Ik hoop uw stem te krijgen
om de volgende twee jaar alles te geven om Jong VLD nog beter op de kaart te
zetten!
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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!

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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Orlians Arthur (24)
Ik wil me inzetten voor een liberaal verhaal dat focust op rechten en
plichten. Altijd streven naar vooruitgang, maar steeds kijken of iedereen
voldoende kansen krijgt om te kunnen volgen. 

Open VLD is de enige partij die het individu centraal stelt en zich niet laat
vangen in het groepsdenken. Toch slagen we er vaak niet in om dit duidelijk
te maken aan de burger. Daar ligt volgens mij dan ook de opdracht voor de
komende jaren. Weg van dat groepsdenken en terug voluit liberaal worden.
Niet links of rechts, maar 100% liberaal. Duidelijke lijnen, rechten en plichten
voor iedereen, maar steeds de vrijheid voorop. Daar draait het voor mij om. 
Op lokaal vlak ben ik gemeenteraadslid en voorzitter van de sociale
huisvestingsmaatschappij in Mechelen. Het geeft enorm veel voldoening om
maatschappelijk te kunnen bijdragen in de stad waar ik geboren ben. Als
kabinetsmedewerker van minister Bart Somers heb ik ook voor het nationale
niveau de smaak te pakken gekregen. Daarom hoop ik dat u me de kans
geeft om mij de volgende jaren te bewijzen in de raad van bestuur van Jong
Vld Nationaal. 
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Paulus Arno (22)
Arno Paulus, 22 jaar en student geneeskunde uit Zwijndrecht. Mijn
passie is steeds geweest om mensen vooruit te helpen. Lokaal is dit
al goed gelukt en nu wil ik nationaal ook mijn steentje bijdragen.

Heel vaak krijg ik de vraag gesteld: “Waarom steek je eigenlijk zoveel tijd in de politiek?” Een vraag die elke Jong VLD’er
regelmatig te horen krijgt. Het antwoord is nochtans simpel. Ik wil mensen sterker maken.
Het is ook vanuit die doelstelling dat ik vandaag geneeskunde studeer. Ik wil mensen genezen, terug op de been helpen en
een toeverlaat zijn in moeilijke periodes. De job van een arts is om een probleem te vinden, het juiste (medische) duwtje in de
rug te geven en de patiënt terug op de been te brengen. Zo kan de patiënt weer gezond en wel zijn rol spelen in onze
samenleving. De politiek bedrijven is voor mij niet anders. Je pakt een maatschappelijk probleem aan, werkt een oplossing uit
die mensen nét dat duwtje geven om hen als individu te versterken. Daar gaat het om, dat is de kern van mijn politiek
engagement, en hopelijk ook dat van anderen: mensen sterker maken.
 
Als lid van Jong VLD vond ik diezelfde drijfveer terug. De kansen die ikzelf heb gekregen, de mensen die ik mocht
ontmoeten, de ervaringen waar ik zo veel bij heb geleerd, maakten mij sterker. Ik heb niet enkel de politiek beter leren
kennen, ik heb ook mezelf beter leren kennen. Dat is voor mij één van de belangrijkste doelstellingen van Jong VLD. Leden
de kans geven zich zo veel mogelijk te ontplooien en te fungeren als katalysator van opportuniteiten. Hier is al stevig wat
werk verricht en in onze provincie mogen we daar met ons ledenaantal terecht trots op zijn! Na 26 mei blijkt echter dat we
een tandje bij mogen steken. 
 
Geen enkele jongere van onze generatie heeft tijden meegemaakt waar de liberale democratie zo onder druk stond als nu.
Zowel langs linker- als langs rechterkant wordt er geraakt aan individuele vrijheden. We moeten dus een versnelling hoger
schakelen, als liberalen, als jongeren, als Jong VLD. 
Dat begint bij de basis. Hoe steviger de leden, hoe groter de afdelingen, hoe impactvoller Jong VLD en dus hoe luider onze
boodschap. 
We moeten zoals de liberale partijen in Nederland meer inzetten op training. Ik heb het nu noch over bokstraining noch over
training in burgerlijke ongehoorzaamheid zoals je in andere partijen wel eens terugvindt, maar over een sterke inhoudelijke
vorming. Leren debatteren, leren dossiers opmaken, leren wegen op zowel lokaal als nationaal beleid, mediatraining en zo
veel meer. Leren. 
 
Onze afdelingen moeten steviger. Een lokale afdeling is dé plaats waar geëngageerde jongeren komen aankloppen. Jong
VLD moet zowel inhoudelijke als praktische steun verlenen aan de afdelingen. Zonder inmenging kan Jong VLD helpen met
het schrijven van opinies, zorgen voor perscontacten maar ook het op poten zetten van evenementen en acties.
Als we Jong VLD en haar boodschap willen versterken, moeten we stevig debatteren over onze ideologie. Hoewel ze voor
ons vanzelfsprekend is, krijgen we ze niet meer goed verkocht. We moeten durven kijken naar wat er fout is gegaan en de
mensen terug doen geloven in een positief verhaal. Een verhaal van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en vooral
vrijheid.
 
Er staan ons dus heel wat uitdagingen voor de boeg. Uitdagingen die we samen gaan oplossen. Ik wil hier geen steentje,
maar een rots toe bijdragen. Ik stel me hierbij dan ook kandidaat bestuurslid van Jong VLD en vraag vanop de provinciale lijst
in Antwerpen uw steun. 
 
Laten we leden empoweren, afdelingen voorzien van stevige grondvesten, Jong VLD laten groeien maar vooral, elkaar
versterken. Want dat is mijn drijfveer. 
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Schrauwen Aimé (25)

 
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..

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.
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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.

 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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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!
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Van Hoeymissen Lana (20)
Ik ben Lana Van Hoeymissen en ik ben al enkele jaren lid van Open
Vld. Ik ben graag actief voor de partij en ben niet bang om ergens
voor te gaan en als ik ergens voor ga dan ga ik er 200% voor. 

Ik ben iemand die graag luistert naar de mensen en hun mening.
Graag zou ik mensen willen helpen met hun problemen en een
luisterend oor zijn voor mensen die het nodig hebben en ik wil de
mensen van dichtbij helpen. Iedereen zijn mening doet ertoe en ik
wil maar al te graag luisteren en hun meningen helpen te uiten.
Samen kunnen we veel meer dan alleen. 


