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Kandidaat RVB Prov. 
Oost-Vlaanderen

 
Overzicht kandidaten

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

De Witte Tijs (28)
Beste jong VLD’ers, Ik ben Tijs,  een 28-jarige Gentse Waaslander met een
liberaal hart. In het dagelijkse leven ben ik Sales Manager/Fire Safety
consultant. Daarnaast probeer ik te sporten, te koken, en een jonge pup op te
voeden.

Mestdagh An-Sophie (21)
Ik ben An-Sofie Mestdagh, 21 jaar en gemeenteraadslid in Merelbeke.

Roels Gertjan (29)
'90 — sinds '17 Jong VLD Gent — sinds '18 bestuur — sinds jan OVld Gent
Centrum — kandidaat-ondervoorzitter JVLDG  - Sales — reizen — polyglot —
bourgondiër — blauwer, blauwst — van alle markten thuis 
Gentenaar — (O-)Vlaming — Belg — Europeaan

Tyvaert Sepp (27)
M34-medewerker en lid van Jong VLD Gent. Verslaafd aan de politieke
actualiteit, goede politieke dossierkennis. Scherpe pen. Professioneel bezig
met de communicatie van van de moederpartij op sociale media. Goedlachs,
easy-going, verstrooid, avontuurlijk, gepassioneerd, praatziek. Wil Jong VLD
communicatief sterker op de kaart helpen zetten.
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Cools-De Laet Cedric (22)
Voorzitter Jong VLD Hamme (#Joenk9220)

Voorzitter Jong VLD Hamme (#Joenk9220). 
Geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen. 



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat RVB Prov.
Oost-Vlaanderen 

 
Motivatie per kandidaat

De Witte Tijs (28)
Beste jong VLD’ers, Ik ben Tijs,  een 28-jarige Gentse Waaslander met een
liberaal hart. In het dagelijkse leven ben ik Sales Manager/Fire Safety
consultant. Daarnaast probeer ik te sporten, te koken, en een jonge pup op te
voeden.

Beste Jong VLD’ers, 
Ik ben Tijs De Witte, 28 jaar, afkomstig uit het Wase Hamme, maar zoals velen studenten in het prachtige Gent blijven
plakken. Sinds 2016 heb ik mijn liberaal hart gevolgd en ben ik lid geworden van Jong VLD Gent. Meteen ben ik dingen
beginnen te organiseren, overal mee te helpen, lezingen bij te wonen en in 2018 ben ik dan ook in het dagelijkse
bestuur verkozen. Daar organiseren we debatten, lezingen, workshops, maar steken we ook letterlijk de handen uit de
mouwen door bijvoorbeeld de Gentse binnenstad afvalvrij te maken en zijn we met een mooie traditie gestart: onze
actie voor De Warmste Week waar we mensen met jongdementie een hart onder de riem proberen steken. 
Sinds anderhalf jaar ben ik ook heel regelmatig aanwezig op de Raad Van Bestuur van Jong VLD. Daar heb ik van
dichtbij gemerkt dat er ook buiten Gent een groot aantal geëngageerde jonge liberalen zich inzetten voor het
liberalisme, maar vooral voor de mensen die hierin geloven en zich voor willen engageren. Of je nu enkel Europese
interesses hebt, of je wil toeleggen op de lokale politiek, Iedereen hoort er bij en dat maakt Jong VLD zo sterk. Daar wil
ik dan ook mijn steentje aan bijdragen. 
Een groot liberaal filosoof zal ik nooit worden en verwacht van mij ook niet dat ik over punten en komma’s zal vallen
betreffende statuten. Die mensen zijn zeker nodig binnen Jong VLD, maar ik wil vooral dingen doen en mijn schouders
zetten onder evenementen die jongeren samen brengen, ze verbinden en ondersteuning kunnen bieden bij wat ze
willen bereiken in het politieke of sociale leven. Dit kan door interessante sprekers of debatten te organiseren, maar
even goed een sociale activiteit waar we de rivieren proper houden, of ons inzetten voor het goede doel. 
Jongeren die later zelf lokaal of nationaal willen opkomen, moeten daar alle kansen toe krijgen, en daar kan Jong VLD
een grote rol in spelen. Door jonge kandidaten inhoudelijk op te leiden in het reilen en zeilen van de politieke wereld
zullen ze ongetwijfeld sterker staan. Ook door te netwerken en te praten met jongeren die hier reeds ervaring in
hebben, zullen jongeren beter gewapend zijn. Een taak voor Jong VLD om kandidaten hierbij te helpen en hen volop te
ondersteunen. 
Jong VLD moet daarnaast een forum zijn waar mensen met ideeën gehoord kunnen worden. We zijn sterk in het
debatteren, we hebben een duidelijke mening over vele zaken, maar we moeten durven de stap te zetten om ook
oplossingen aan te reiken. Wie beter dan jonge geëngageerde mensen om oplossingen en voorstellen te geven, voor
zaken die jongeren aan belangen?... 
Maar het allerbelangrijkste is dat we ons amuseren. De liberalen zijn 1 grote familie en jong VLD brengt al die jonge
liberalen samen. Samen discussiëren over links of rechts liberaal zijn, de schuld geven aan de sossen, een pintje
drinken of eens stevig feesten. Het is allemaal leuker bij de liberale vrienden.   
 
Vindt jij ook dat Jong VLD die extra stap moet zetten? 
 
Stem dan op mij, Tijs De Witte op de Oost-Vlaamse lijst. 
 
Liberale Groet
 
Tijs De Witte 
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Mestdagh An-Sofie (21)
Ik ben An-Sofie Mestdagh, 21 jaar en gemeenteraadslid in Merelbeke. 

Momenteel neem ik mijn mandaat op binnen de politieraad en
binnen 2 jaar ben ik fractieleider van ons afdeling binnen mijn
gemeente. Ik ben student verpleegkunde en zit momenteel in
mijn laatste jaar. Ik werk als jobstudent binnen de Forensische
psychiatrie. Graag zou ik samen met dit team van gedreven
jongeren een spreekbuis vormen voor jongeren. Want samen zijn
we sterk!
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Roels Gertjan (29)
Ik ben Gertjan Roels, 29 jaar oud en lid van de blauwe familie sinds 2017: aanvankelijk als lid
van Jong VLD Gent, sinds vorig jaar als bestuurslid, en sinds dit jaar ook als lid bij Open Vld
Gent Centrum. Ik ben momenteel kandidaat-ondervoorzitter van Jong VLD Gent, waarin ik tot
mijn eigen verbazing vrij snel tot een ancien ben uitgegroeid :-)

Qua beroep ben ik salesmanager en in mijn vrije tijd een fervent reiziger, polyglot-
taalliefhebber, bourgondiër en vooral een liberaal in hart en nieren, die willens nillens van alle
markten thuis probeert te zijn, maar in de praktijk al snel een beetje afstand houdt wanneer de
materie al te cijfermatig wordt.
 
Ik ben oprecht trots op alle lagen van mijn identiteit, inclusief de Gentse, Oost-Vlaamse,
Vlaamse, Belgische en Europese."
 
Twee jaar geleden kwam ik als groentje terecht in een Jong VLD Gent dat eigenlijk op
apegapen lag. Via een daaropvolgende periode die werd verscheurd door persoonlijke twisten
zijn we als bij wonder, maar eigenlijk dankzij het enthousiasme en de motivatie van een brede
groep actieve leden, vrij snel uitgegroeid tot een van de grootste en meest actieve afdelingen
van Vlaanderen en Brussel, en werden we in oktober zowaar door Nationaal uitgenodigd om
samen met de vrienden van Jong VLD Mechelen een presentatie te geven met als thema "een
actieve vereniging". 
 
Zo hoort het natuurlijk ook in de grootste stad en hoofdstad van de blauwste provincie van
Vlaanderen.
Maar het kan beter. Hoewel Oost-Vlaanderen tal van symbolen van het Belgische en Vlaamse
liberalen afleverde, blijven we zien dat Gent en Oost-Vlaanderen soms ondervertegenwoordigd
zijn bij nationale evenementen. Ook bij het leggen van internationale contacten, bijvoorbeeld via
LYMEC, blijft onze provincie vaak achterop.
 
Ik wil ervoor zorgen dat Gent en Oost-Vlaanderen nóg steviger de plaats krijgen die ze
verdienen, dat afdelingen binnen Oost-Vlaanderen vaker en nauwer met elkaar in contact
komen (dankzij intensieve samenwerking met het provinciale kernbestuur), maar tegelijk ook
het nationale niveau en het jong-liberalisme in Vlaanderen en Brussel fel versterken, zowel
intern als naar buiten toe. En jij kunt me daarbij helpen :-)
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Tyvaert Sepp
M34-medewerker en lid van Jong VLD Gent. Verslaafd aan de politieke
actualiteit, goede politieke dossierkennis. Scherpe pen. Professioneel bezig
met de communicatie van van de moederpartij op sociale media. Goedlachs,
easy-going, verstrooid, avontuurlijk, gepassioneerd, praatziek. Wil Jong VLD
communicatief sterker op de kaart helpen zetten.

Dag, ik ben Sepp! Naar alle waarschijnlijkheid de eerste ex-inwoner van Melsen (deelgemeente
Merelbeke) die kan zeggen dat hij werkt in de Melsensstraat (hoofdkwartier Open Vld). Ergens rond
mijn vijftiende begon ik steevast naar het Journaal en Terzake te kijken en die interesse is al snel
geëscaleerd. Als student deed ik rechten en was ik een fervent beoefenaar van alles wat met
overtuigend spreken te maken had (debatclub, MUN, Jeugdparlement). Na mijn studies geraakte ik,
gewapend met de kennis van duizend en één Terzakes, tot mijn grote vreugde binnen in de
politiek. Ondertussen werk ik al twee jaar in het communicatieteam van Open Vld. Ooit al eens een
kwade comment geplaatst op de pagina van onze moederpartij? Wel, ik was de persoon die u van
antwoord diende! Een tweet van ons geretweet? Thanks, die kwam waarschijnlijk van mij! Naast de
M34 deed ik in oktober mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Merelbeke. Ondertussen ben ik
definitief verhuisd naar Gent, waar ik al een aantal jaar actief lid ben van Jong VLD Gent. 
 
Ik ben 27, maar door alle bovenstaande ervaringen ken ik ondertussen het reilen en zeilen van de
politiek best goed. Ik had de eer de verkiezingscampagne vanuit de cockpit van onze partij te
ervaren. De winst van de extremen op 26 mei was voor mij geen verrassing, maar het doet mijn
politiek vuur nog sterker branden. Ik wil het liberalisme in Vlaanderen terug op de kaart helpen
zetten. En dat begint bij de jonge generatie. Een sterk Jong Vld is cruciaal indien we als liberalen de
harten van de jongeren willen veroveren. En daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen. 
 
Mijn ervaring met politieke communicatie en sociale media kan nuttig zijn om Jong VLD ook digitaal
opnieuw meer zichtbaar te maken. En ook mijn contacten op de M34 kunnen van pas komen indien
we op bepaalde vlakken zouden willen samenwerken met de moederpartij. Niet zonder onze
kritische stem in te slikken, uiteraard. Samenwerken als het kan, schenen schoppen als het moet. 
 
Laten we samen Jong VLD opnieuw sterker op de kaart zetten als een jongerenpartij die weegt op
het publiek debat, een brede generatie jongeren aanspreekt en al doende onze liberale
samenleving beschermt tegen de bedreiging van idioot populisme! 


