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Overzicht kandidaten

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.

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

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.

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

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. 



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat RVB Prov.
West-Vlaanderen

 
Overzicht kandidaten

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

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.

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.

Vanderstichele Maarten  (32)
Leer me eens kennen bij een pint, want al die beschrijvingen hier zijn
meestal één pot nat.

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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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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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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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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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

 
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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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.



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat RVB Prov.
West-Vlaanderen

 
Motivatie per kandidaat

Vanderstichele 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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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.


