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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! 
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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!

 
Motivatie per kandidaat

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”.

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.


