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Kandidaat Prov. VZ.
Limburg

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. 

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
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Kandidaat Prov. VZ.
Limburg
Vangeneugden Joyce  (26)
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.

 

 
Motivatie per kandidaat

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.
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Vanrusselt Jeroen (27)
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. 

 
Motivatie per kandidaat

 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.


