
Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat Prov. VZ.
Vlaams-Brabant

De Schreye Armel (26)
26 jarige Leuvenaar, draagt het liberalisme actiever uit via social
media en actieve inzet dan jehova's hun overtuiging.
Add me and get the spam.  #BlauwBrabant #BlauwBrussel

 
Overzicht kandidaten



Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat Prov. VZ.
Vlaams-Brabant
De Schreye Armel (26)
In ons team van enthousiaste kandidaten is het onze hoogste
prioriteit om te streven naar een volwaardige vertegenwoordiging
van onze provincie in de Raad van Bestuur Jong VLD Nationaal.
Blauw Brabant & Brussel wil aan de hand van een zes-puntenplan
samen de stempel kunnen drukken op het beleid en de werking van
Jong VLD.

 
Motivatie per kandidaat

1.        Eerst en vooral willen we een apart statuut voor Brussel. De huidige RvB heeft beslist
dat bij de bestuursverkiezingen Brussel niet langer een eigen vertegenwoordiging krijgt
binnen de RvB nationaal en dat de vertegenwoordigers worden samengevoegd bij
Vlaams-Brabant. Deze maatregel treft niet alleen Brussel, maar ook Vlaams-Brabant. Wij
zijn ervan overtuigd dat beide gebieden een volwaardige vertegenwoordiging verdienen
binnen de raad van bestuur van Jong VLD Nationaal. Brussel is naast onze hoofdstad ook
een bruisende stad met een unieke mentaliteit en eigen problematieken. Hierdoor is het
ook aangewezen dat zij verzekerd worden van vertegenwoordiging binnen onze
bloeiende organisatie. We zijn dan ook enthousiast over onze samenwerking met de
kandidaten uit Brussel. Samen streven we naar een eerlijke vertegenwoordiging.
2.        Vanuit de RvB nationaal willen we het heropstarten van vrijwillige en onafhankelijke
provinciale werkingen meer ondersteunen. Onze provincie heeft in het verleden vaak een
sterke werking gehad. Deze organiseerde zelf activiteiten, ondersteunde de oprichting van
afdelingen en hielp lokale afdelingen met allerlei diverse problemen. Een vrijwillige
samenwerking vanuit de basis is een must in onze provincie. Een provinciale werking dient
niet als speelbal van nationaal, maar moet de koers varen die de leden uit de provincie
wensen. Onze provincie zou op vaste tijden en op roterende locaties samenkomen zodat
het mogelijk is voor de verschillende leden van uit heel de provincie om aanwezig te zijn.
Hier aansluitend willen we dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig autonoom kan
groeien en hun eigen wind kan waaien als een volwaardige Gewest.
3.        Samen het Blauwe verhaal doen overslaan. We moeten de volgende generaties
blijven warm maken voor het Liberale verhaal in onze provincie. De moederpartij is
massaal aan het vergrijzen, met de juiste initiatieven, goeie groepsdynamiek en actief
ondernemen willen we Jong VLD niet laten herleven, maar laten exploderen. We willen dit
verwezenlijken door sterk in te zetten op sociale events. We vergroten het persoonlijke
netwerk en bouwen vriendschappelijke banden over de grenzen heen. Zo bouwen wij
zowel aan het lokale, blauwe verhaal als aan een blauwe toekomst.


