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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.

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.

Jehaes Soetkin (25)
Soetkin Jehaes, 25 jaar uit Alken. Lokale mandataris, huidig voorzitter Jong
VLD Limburg, al vier jaar lid van de nationale RvB, secretaris Jong VLD Groot-
Hasselt, kabinetsmedewerker Minister Peeters.

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.

Vangeneugden Joyce (26)
Gemotiveerd om andere te motiveren. Graag wil ik anderen helpen groeien
in hun prille politieke carrières en netwerken uitbreiden tussen de zij die hun
politieke carrière reeds gecementeerd hebben en zij die net aan de
fundering beginnen. 
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Vanrusselt Jeroen (27)
Voorzitter Jong VLD Diepenbeek - Politiek Secretaris Jong VLD
Limburg - Bestuurslid Jong VLD nationaal - Bestuurslid Open Vld
Diepenbeek - Werkzaam op de Stafdienst Personeel en Organisatie
van de FOD Financiën

 
Overzicht kandidaten



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat RVB Prov.
Limburg 

 
Motivatie per kandidaat

Bencherif Karim (22) 

k 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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Jehaes Soetkin (25)
Soetkin Jehaes, 25 jaar uit Alken. Lokale mandataris, huidig voorzitter Jong
VLD Limburg, al vier jaar lid van de nationale RvB, secretaris Jong VLD Groot-
Hasselt, kabinetsmedewerker Minister Peeters.

De jeugd is de toekomst! Het is net daarom zo belangrijk dat we het liberalisme onder
onze jeugd verspreiden. Jong VLD is hierin de sleutel, zodat we de beleidsmakers van
morgen onze sterke ideologisch fundamenten kunnen meegeven.
Reeds zeven jaar zet ik me in voor Jong VLD. De nationale Raad van Bestuur is een
belangrijk instrument om een sterke en heldere communicatie te onderhouden tussen
het lokale en het nationale niveau. Graag wil ik me om deze reden kandidaat stellen om
evenals de komende twee jaar te zetelen in de nationale Raad van Bestuur. Tijdens
mijn provinciaal voorzitterschap van de voorbije vier jaar, heb ik heel wat expertise
kunnen opbouwen. Ik zou graag met mijn ervaring verder willen bijdragen aan de
algemene werking van Jong VLD. Ondanks mijn uittreden als Limburgs
jongerenvoorzitter, blijft het verdedigen van de Limburgse belangen mijn eerste
prioriteit in de nationale Raad van Bestuur van Jong VLD. 
 
Persoonlijke gegevens:
Soetkin Jehaes is 25 jaar uit Alken. Ze is lokale mandataris van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst, eerste opvolger voor het Vlaams Parlement (Open Vld),
uittredend voorzitter van Jong VLD Limburg, al vier jaar lid van de nationale Raad van
Bestuur, secretaris van Jong VLD Groot-Hasselt. Professioneel actief als
kabinetsmedewerker bij Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia
Peeters.
Altijd bereikbaar via soetkin_jehaes@hotmail.com of 0494/390315.
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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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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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Vangeneugden Joyce (26)
Gemotiveerd om andere te motiveren. Graag wil ik anderen helpen groeien in
hun prille politieke carrières en netwerken uitbreiden tussen de zij die hun
politieke carrière reeds gecementeerd hebben en zij die net aan de
fundering beginnen.

Jong… wilt vrij zijn, zichzelf ontwikkelen. 
Gedurende mijn carrière als jonge politica kreeg ik al reeds vele kansen om mezelf te
ontwikkelen, maar veel belangrijker nog… om anderen te ondersteunen. 
Als Open VLD lid kreeg ik de kans om jonge inzichten in te brengen in de                          
campagnedoelstellingen van open VLD Diepenbeek.
Binnen Jong VLD Limburg zag ik reeds vele enthousiaste jongeren groeien en leerde
ik        van de geëngageerde jongeren rondom mij. 
Begin 2019 kreeg ik de kans om de jeugdige VLD’ers te vertegenwoordigen
gedurende de lijstvorming voor de verkiezingen de Vlaamse, Federale en Europese
verkiezingen. 
Met trots kan ik dan ook melden dat er maar liefst 11 jonge kandidaten aan de 3 lijsten
werden toegevoegd!
Deze belangrijke eigenschap, namelijk het ondersteunen van andere, politiek
geëngageerde, liberale  jongeren, zou ik nu graag verder laten openbloeien. Daarom
stel ik mij kandidaat als voorzitter Jong VLD Limburg. 
Ik wil jonge liberalen aansporen de vrijheidsgedachte zo breed mogelijk te
interpreteren en kritisch na te denken over de maatschappij, de toekomst en eigen
partij. 
Samen grenzen opzoeken en grenzen verleggen.



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat RVB Prov.
Limburg 

 
Motivatie per kandidaat

Vanrusselt Jeroen (27)
Voorzitter Jong VLD Diepenbeek - Politiek Secretaris Jong VLD Limburg - Bestuurslid
Jong VLD nationaal - Bestuurslid Open Vld Diepenbeek - Werkzaam op de Stafdienst
Personeel en Organisatie van de FOD Financiën

Sinds enige tijd is het nationalisme en het conservatisme weer aan een opmars bezig, kijk bijvoorbeeld maar naar de verkiezingsuitslag van 26 mei. Nu meer
dan ooit is er nood aan mensen die niet polariseren of mensen onderverdelen in A-burgers en B-burgers. Het is daarom aan ons, jongliberalen, om de handen
in elkaar te slaan en een antwoord te bieden op deze aanvallen. De uitdagingen van vandaag zijn groter, maar ze zijn niet onoverkomelijk. Juist om die
redenen is er nood aan jongeren die op zoek gaan naar oplossingen en innovaties.
 
Vanuit dit oogpunt doe ik aan politiek. Ik wil verbinden, verder kijken dan het links - rechts denken, telkens vasthoudende aan de liberale waarden: zoveel
mogelijk vrijheid voor iedereen, gelijkheid tussen burgers, … 
 
Politiek is voor jongeren niet het meest sexy. Telkens ik met ‘niet politieke’ vrienden praat over politiek komen er wel een aantal cliches naar boven, zoals
politiek is voor oude venten of wij kunnen er toch niks aan veranderen. Keer op keer probeer zeg ik dan dat hun dat aan de kant blijven staan ook niks zal
helpen. Als je iets wil bereiken dan zal je het veld moeten betreden. Daarom dat ik een aantal jaren geleden besloten heb om het speelveld te betreden en
mij in te zetten voor onze maatschappij. 
 
In 2015 besloot ik mij aan te sluiten bij Jong VLD. Deze verenging die actief het Liberalisme verspreid in alle hoeken van Vlaanderen, België en Europa. Een
vereniging waarin leden stevig kunnen discussiëren, waarin sterke ideeën naar boven komen, waarin iedereen zijn steentje, hoe klein ook, probeert bij te
dragen om de wereld beter te maken. 
 
Ik ben dan ook trots en tevreden dat ik in 2016 zelf Jong VLD Diepenbeek heb kunnen oprichting en waar ik tot op vandaag nog voorzitter van ben, want zoals
de meesten wel weten ‘all politics is local’. Als je de wereld wilt veranderen zal je steeds bij de basis moeten beginnen, je zal de mensen op de straat moeten
overtuigen van je ideeën en je idealen.  
Ik heb dit team dan ook mogen leiden en begeleiden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Dit was een zeer leerrijke en toffe periode
waarin ik samen met mijn team getracht heb om het Liberalisme zoveel mogelijk te verspreiden. 
 
Ook heb ik mogen proeven van de werking van de nationale werking en de provinciale overkoepeling. Ik heb de voorbije twee jaar ervaring mogen opdoen
als nationaal bestuurslid van onze verenging. Ik heb mee mogen denken en mijn visie geven over hete hangijzers en complexe dossiers. Maar waar het zeker
en vast ook om draait is dat ik super veel jonge liberalen heb mogen ontmoeten, van kleine Limburgse gemeenten tot centrumsteden in Oost-Vlaanderen.
Elk van deze jonge liberalen hebben hun eigen ideeën en visies, telkens vertrekkend van de liberale waarden. Dit is, voor mij, dan ook zeer leerrijk en
verhelderend geweest. Na zoveel fijne ervaringen en momenten zal het niet verbazen dat ik me nog eens twee jaar wil inzetten om mij verder te engageren
op het nationale niveau. Graag wil ik dan mijn steentje verder blijven bijdragen aan dit liberale verhaal en stel ik mij kandidaat om nog eens twee jaar als een
van de Limburgse vertegenwoordigers in de nationale Raad van Bestuur. 
 
Ik heb ook mogen ervaren wat is om politiek secretaris te zijn van Jong VLD Limburg. Ik heb mogen ervaren hoe nieuwe afdelingen ontstaan en opgericht
worden. Ik heb zelf het 4de Euregiocongres mee helpen organiseren, waarin ik de pen heb mogen vasthouden bij het schrijven van de congrestekst. 
 
Het is dan ook met veel enthousiasme en drive dat ik mij kandidaat stel als voorzitter van Jong VLD Limburg. Graag zou ik wel verder werken aan het werk dat
Soetkin begonnen is. Uiteraard met een aantal andere accenten. Zo heeft Jong VLD Limburg de voorbije vier jaar de Limburgse jongeren helpen ontwikkelen
in een aantal praktische vaardigheden. Zo heeft er bijvoorbeeld een debattraining plaatsgevonden, maar ook een workshop over het gebruik van sociale
media door politici en nog zoveel meer. 
 
Ik wil graag terug gaan naar de basis van onze verenging namelijk het Liberalisme. Het is van belang dat onze jongeren een sterke inhoudelijke basis hebben
om de straat op te gaan en mensen te overtuigen van het liberale waarden. 
 
Ik vind concept van een maandelijkse Limburgse Raad van Bestuur is een zeer goed gegeven, maar toch merk ik dat er niet altijd evenveel enthousiasme
heerst bij verschillende afdelingen om hiernaar toe te komen. Hieromtrent heb ik dan ook een aantal voorstellen in gedachte zoals bijvoorbeeld een kortere
Raad van Bestuur met nadien een bespreking van een hot topic in Limburg. 
 
De overkoepeling is ook de brug tussen het nationale en het lokale. De juiste informatiedoorstroming is van essentieel belang, daarom zou ik om de zoveel
tijd een voorzittersmeeting willen organiseren waarbij alle Limburgse voorzitters met elkaar in contact komen om een hun ideeën en visies uit te wisselen met
elkaar. 
 


