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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.

Hansoul Joachim (22)
Ik ben een jonge gast van 22 jaar met veel ambitie. Ik heb een eigen
bedrijf en zetel ik in het raad van bestuur van Jong VLD. Met mijn
ambitie en doorzettingsvermogen zet ik dan ook graag de stap voor
kandidaat voorzitter van Jong VLD Nationaal.

Minnens Tess (27)
Sterke jongeren maken een sterk liberaal verhaal. Het is tijd om Jong
VLD terug  op de kaart te zetten als impactvolle organisatie op alle
niveau’s en tegenover al haar partners. Daar ga ik voor.

Muhammad Zara (27)
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!

Van Ginneken Laurenz (25)
Samen gaan we #TerugLiberaal! Kort samengevat:
covoorzitterschap met Zelfa Madhloum, 10 jaar actief in Jong VLD,
gemeenteraadslid te Schilde, historicus, friturist en liberaal in hart en
nieren.

 
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. Om hieromtrent meer inzage te kunnen geven wil ik mij graag kandidaat stellen
als Nationaal Vertegenwoordiger – Provinciaal Voorzitter of eventueel Provinciaal Vertegenwoordiger.
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Hansoul Joachim (22)

Ik ben vastberaden en heb mijn doel als kandidaat-voorzitter dan ook met de nodige
ambitie gezet om samen met elk lokale afdeling heel hard samen te werken en samen
ervoor te zorgen dat Jong VLD en Open VLD samen elke kiezer kunnen terugwinnen.
Mijn doel is om samen met jullie de komende maanden en jaren hard te werken want
samen gaan we voor een prachtige partij waar ik met heel mijn hart van hou. We moeten
gaan voor vernieuwing, we moeten voor verjonging. We moet  vechten voor onze
toekomst. We moeten strijden voor onze waarden en vormen. Ik wil nieuwe politiek jij
ook?  
 
Geen blablabla maar gewoon doen. #wezijndedoener

 
Motivatie per kandidaat

Ik wil graag met een nieuw beleid komen om nog meer jongeren te
motiveren en wakker te maken voor de politiek. Ik heb dan ook een
masterplan klaar  om iedere afdeling te coachen tot een top
afdeling en zou een groei van 40 % van nieuw leden en bestaande
leden behouden en hun extra te motiveren en stimuleren.
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Minnens Tess (27)

.Om Jong VLD te versterken begin ik waar onze organisatie begint. Bij haar leden. 
Jongeren kansen geven, laten groeien, jongeren empoweren, dat is mijn sterkte. Grote, actieve afdelingen,
verbindende provincies, en een ondersteunende, toegewijde Raad van Bestuur. De structuren zijn er om ons
liberale jongeren te dienen. Om de veelheid aan liberale ideeën te capteren en te bundelen naar één
duidelijk verhaal. Waar het niet niet is maar wel én én. Met de juiste bodem om je eerste van vele liberale
stappen te zetten, én die wandeling met een amusante, stevige tred samen met politieke maten, makkers
aan te gaan. Met vallen en opstaan, nemen we het pad richting vooruitgang, een positief liberaal verhaal. 
 
We kiezen voor een duidelijke weg om meer te wegen, op onze moederpartij en het maatschappelijk debat.
Zodat op elke straathoek de naam Jong VLD ook echt iets betekent. Door vele gesprekken met 
leden uit alle geledingen en hoeken van ons Vlaanderen, boksten we duidelijke acties in elkaar.  
 
De wil om onze organisatie vuur in te blazen is groot en dat gaat we doen:
Met een online platform waar we niet alleen met elkaar in gesprek gaan, maar ook hapklare dossiers met
elkaar delen, standpunten weergeven en samenwerken aan ons liberaal verhaal. 
Met elke drie maand een ledenvoormiddag vol workshops, debatmomenten en sprekers, en dat telkens in
een andere provincie. Met een doorgedreven communicatie, voor én achter de schermen. Met een sterk
stakeholdersmanagement, waarbij we de relaties met onze lokale, nationale en internationale
zusterorganisaties verbeteren en onderhouden. Met duidelijke procedures in een vlotte administratie. Met
een liberaal antwoord op actuele vragen en liberale argumenten op prangende vraagstukken. Met 
stoute schoenen en gedurfde standpunten. Met lef. 
 
Kortom met sterke recepten, die ik wil voorsnijden, prepareren en koken als chef-kok van dienst. 
Ik bracht zelf al heel wat potjes op tafel, zowel in de keuken van Jong VLD, als die van Open VLD. Stevig in
mijn schoenen, streng maar rechtvaardig met een verslaving aan “geven”. Ik wil mezelf geven voor Jong
VLD, alles geven voor onze leden. Jonge mensen met liberale ideeën aantrekken, versterken en ruimte
geven om te groeien. Mensen met elkaar in verbinding brengen, debat mogelijk maken en iedereen de kans
geven om te scoren. Ik wil onze organisatie verstevigen tot diep in haar grondvesten en structuren. Ik ga er
werk van maken, onbeteugeld en vol vastberadenheid.  
Motivatie per kandidaat

Wie zijn we? Waar staan we? Wat denken we? Of wat is Jong VLD? Het zijn
cruciale vragen, maar de laatste tijd krijgen we aan de mensen niet meer
uitgelegd waar we voor staan of waarom onze recepten de beste zijn. We krijgen
jongeren niet meer uitgelegd waarom politiek engagement goed is, en waarom
Jong VLD de beste ideologische thuishaven is et is tijd om met Jong VLD
antwoorden te bieden op deze cruciale vragen en de uitdagingen die onze
maatschappij vandaag biedt. Daarom moeten we onze organisatie anders
organiseren, onze aanpak veranderen en Jong VLD op de kaart zetten.
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Muhammad Zara (27)
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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Van Ginneken Laurenz (25)
Ga jij samen met ons #TerugLiberaal?
Geef dan jouw mening en ideeën over Jong VLD op www.terugliberaal.be. Want
jouw mening telt. 
Dag Jong VLD’er! Ik ben Laurenz, 25 jaar, gemeenteraadslid in Schilde en
woonachtig te ’s-Gravenwezel. Verder sta ik regelmatig frietjes te bakken in de
frituur met mijn Poolse mama en ben ik bijna 10 jaar actief binnen Jong VLD! 
Als master in de Geschiedenis heb ik onderzoek gevoerd naar de liberale partij in
1945, maar. Daarbuiten heb ik de nodige ideologische kennis opgedaan via Jong
VLD en het LVSV.

 
Motivatie per kandidaat

Maar ik ben niet alleen actief geweest in België, ook op Europees niveau heb ik gewerktwerkte ik mee aan
een liberaal Europa met voor LYMEC – European Liberal Youth.Kortom: samenwerken, ondernemen,
nadenken en de zaken vastpakken zijn mij niet vreemd.
 
Waarom terug liberaal? Omdat onze maatschappij in snel tempo verandert en liberale basiswaarden die we
te lang als vanzelfsprekend namen alsmaar meer in vraag worden gesteld. De rechtsstaat staat onder
populistische druk langs links en rechts, de vrijheid van meningsuiting wordt soms misbruikt om anderen
monddood te maken, de individuele vrijheid wordt uitgehold in naam van de veiligheid om nog maar te
zwijgen over privacy.
 
We hebben nood aan een liberaal reveil, dat hier en nu start. Jong VLD moet opnieuw de liberale
voortrekker worden. Als liberale jongeren moeten we strijden voor onze waarden. Want het zijn onze
recepten die mensen toelaten om hun eigen geluk op te zoeken. Door iedereen maximaal van de vrijheid te
laten genieten, zonder anderen daarin te schaden, krijgen we echte vooruitgang voor elke mens. Zowel
ethisch als economisch, waarbij we iedereen die het moeilijk heeft, helpen en successen toejuichen. We
moeten opnieuw de waakhond zijn t.a.v. onze moederpartij. 
 
Als wij Open VLD niet meer wakker houden om de liberale lijn aan te houden, wie doet het dan in onze
plaats? Constructief, streng, maar rechtvaardig, dat is onze houding naar de moederpartij. En hoe willen we
dat doen?Wij reiken jou als lid van Jong VLD de hand. Wij willen onze jongeren opnieuw empoweren,
samenbrengen en volop laten genieten van een open debatcultuur waar jouw mening gehoord mag
worden. Want er is meer dat ons liberalen verbindt dan ons verdeelt. Liberalen focussen niet op iemands
achtergrond, maar wij kijken met jou naar de toekomst. 
 
Doe mee om Jong VLD een nieuwe toekomst te geven! Jong VLD nationaal mag geen ver-van-mijn-bed-
show meer zijn voor onze leden. De tijd waarin een kleine groep alles bepaalt, is wat ons betreft definitief
verleden tijd. Want deze verkiezing draait niet rond ons als kandidaat covoorzitters, maar het draait om jou,
de leden en de afdelingen.
 
Check ons programma op www.terugliberaal.be, deel jouw mening en werk samen om Jong VLD, in
Vlaanderen, België en Europa #TerugLiberaal te maken!


