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Achchi Amine (29)
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.

Maes Hans (28)
Provincie Antwerpen bevat een gigantisch potentieel aan jong
liberaal talent. Toch komt ons verhaal te weinig uit de verf. Ik wil me
blijven inzetten om Jong VLD in onze provincie te doen groeien.

Muhammad Zara (27)
Mijn naam is Zara en met mijn 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!

Schrauwen Aimé (25)
Revolutionaire vurige liberaaldaarnaast 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.

 
Overzicht kandidaten
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Achchi Amine (29)
Waarom ik mijzelf liberaal noem? Op jonge leeftijd betitelde ik mijzelf al als
liberaal, ik realiseerde mij al heel snel dat de individuele vrijheid een bakermat is
om de multiculturelesamenleving te doen werken. Vandaar zet ik de stap om mij
hierover tewillen aanheffen. Mijn Marokkaanse roots gecombineerd met
hetdagdagelijkse leven in België heeft bij mij door de jaren heen heel
veelbijgebracht. 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

 
Motivatie per kandidaat

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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Maes Hans (28)

Er is veel werk aan de winkel, en de uitdagingen zijn groot. Net daarom wil ik er vollenbak voor blijven
gaan. De komende jaren wil ik inzetten op de volgende vijf punten, om op die manier ons blauwe verhaal
mee terug op de kaart te zetten, en onze generatie jonge liberalen klaar te stomen voor de toekomst. 
 
1. Bestaande afdelingen beter ondersteunen. Als nationaal voorzitter heb ik ondervonden dat de afstand
tussen het lokale en het nationale niveau vaak groot en moeilijk te overbruggen is. De provinciale
voorzitter is een ideaal aanspreekpunt op tussenniveau, met een goede vinger aan de pols bij alle
afdelingen, en een vlot contact bij het nationaal bestuur. 
 
2. Nieuwe afdelingen oprichten. De voorbije 2 jaar hebben we 12 nieuwe afdelingen helpen oprichten in
provincie Antwerpen. De boost van jong engagement in onze provincie is fantastisch, maar er blijven
blinde vlekken. Zo is er in de Antwerpse Zuid-Rand en in de Kempen nog veel werk op de plank. Meer
dan 2 op 3 gemeenten in onze provincie heeft geen Jong VLD-afdeling. Dat moet beter. 
 
3. Afdelingen in contact brengen met elkaar. Du choc des idées jaillit la lumière. Wanneer afdelingen
meer in contact komen met elkaar komen er betere ideeën uit de bus. Als provinciaal voorzitter wil ik
actief meer samenwerking en uitwisseling stimuleren. 
 
4. Aanpak op maat. Provincie Antwerpen is groot en divers. De noden van Jong VLD afdelingen in de
Noorderkempen zijn niet dezelfde als die in de Mechelse regio of in het Antwerpse. Een kleine afdeling
zit met andere vragen dan een grotere. De afgelopen jaren ben ik bij veel Jong VLD-en Open Vld-
afdelingen in de provincie op bezoek geweest. Die ervaring wil ik als provinciaal voorzitter inzetten om
via goede en frequente persoonlijke contacten met elke afdeling nauwgezet op te volgen. Het is mijn
ambitie om jaarlijks ten minste 1 keer langs te gaan bij elke afdeling. 
 
5. Bestuurlijk. Onze provincie kan leren van de goede voorbeelden die worden gegeven in bv West-
Vlaanderen en Limburg. Binnen een nationaal kader organiseren we op regelmatige basis
bestuursvergaderingen, die enerzijds dienen als contactmoment tussen afdelingen, en anderszijds de
provinciale bestuurlijke taken kunnen uitvoeren waar nodig.

 
Motivatie per kandidaat

Ik wil me graag blijven engageren voor de organisatie waar ik me de afgelopen
jaren met hart en ziel voor heb ingezet, maar in een iets minder tijdsintensieve,
veeleisende functie. Daarom stel ik me kandidaat als provinciaal voorzitter in de
provincie Antwerpen. Antwerpen is geen evidente provincie voor liberalen, dat
hebben de laatste verkiezingsresultaten aangetoond. Nochtans is er een massa
jong liberaal talent aanwezig. 
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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 ik onze klanten adviseren op vlak van indirect tax / global
compliance & reporting.

 
Motivatie per kandidaat

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. .
6 Sport- en verenigingsleven het hart van onze gemeente.
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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..

 
Motivatie per kandidaat

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.


