
Jong VLD bestuursverkiezingen

Kandidatenlijst 

Kandidaat RVB Prov. 
Vlaams-Brabant 

 
Overzicht kandidaten

Rons Alexis (27)
Alexis Rons - 27 jaar en gemeenteraadslid in Dilbeek. Vanuit het
bestuur wil ik me inzetten om jongeren warm te maken voor een
blauwkleurige toekomst! #BlauwBrabant

Goovaerts Dieter (23)
Dieter Goovaerts-23 jaar-uit Grimbergen & liberaal in hart/nieren. Als
trotse inwoner van Vlaams-Brabant een stempel drukken op het beleid
van nationaal! #BlauwBrabant

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

Dewailly Sébastien (24)
Sébastien Dewailly - Geboren in Mechelen, maar getogen in Overijse heb ik mijn
hart verloren in deze streek en wil ik alles op alles zetten om Jong VLD in Vlaams-
Brabant te laten groeien. Met mijn 24 jaren op de teller ben ik dynamisch en zit ik
boordevol ambitie om de politiek te vernieuwen en met verfrissende ideeën op de
proppen te komen.
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Dewailly Sébastien (24)
Sébastien Dewailly - Geboren in Mechelen, maar getogen in Overijse heb ik mijn hart
verloren in deze streek en wil ik alles op alles zetten om Jong VLD in Vlaams-Brabant te
laten groeien. Met mijn 24 jaren op de teller ben ik dynamisch en zit ik boordevol ambitie
om de politiek te vernieuwen en met verfrissende ideeën op de proppen te komen.

 
Motivatie per kandidaat

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. 
 
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.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de
jongeren die liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook
volkomen respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen.
Onder leiding van plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6
afdelingen. Door het aantal afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het
beslissingsrecht blijft echter volledig bij de afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal
mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes
waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
6. Provinciale netwerkavonden organiseren. Dit laatste punt spreekt volgens ons voor zich. 
Het is altijd fijn om van geestesgenoten  kennissen en mogelijke vrienden te maken over gemeentelijke grenzen heen.
Netwerkavonden en afterworks zijn activiteiten dat we allemaal wel leuk vinden, dus waarom deze niet vanuit een liberaal oogpunt
organiseren? In de politieke wereld is niet alleen inzet van belang, maar blijft een goed netwerk een van de grootste rijkdommen dat
je kan hebben. 
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Goovaerts Dieter (26)
Dieter Goovaerts-23 jaar-uit Grimbergen & liberaal in hart/nieren. Als
trotse inwoner van Vlaams-Brabant een stempel drukken op het beleid
van nationaal! #BlauwBrabant

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. 
 
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.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de
jongeren die liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook
volkomen respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen.
Onder leiding van plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6
afdelingen. Door het aantal afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het
beslissingsrecht blijft echter volledig bij de afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal
mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes
waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
6. Provinciale netwerkavonden organiseren. Dit laatste punt spreekt volgens ons voor zich. 
Het is altijd fijn om van geestesgenoten  kennissen en mogelijke vrienden te maken over gemeentelijke grenzen heen.
Netwerkavonden en afterworks zijn activiteiten dat we allemaal wel leuk vinden, dus waarom deze niet vanuit een liberaal oogpunt
organiseren? In de politieke wereld is niet alleen inzet van belang, maar blijft een goed netwerk een van de grootste rijkdommen dat
je kan hebben. 
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Hansoul Joachim (22)
Ik ben een jonge gast (22j) met veel ambitie. Ik heb een eigen bedrijf en zetel
in de RvB van Jong VLD. Met mijn ambitie zet ik dan ook graag de stap voor
kandidaat voorzitter van Jong VLD Nationaal.

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. 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
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Rons Alexis (27)
Alexis Rons - 27 jaar en gemeenteraadslid in Dilbeek. Vanuit het
bestuur wil ik me inzetten om jongeren warm te maken voor een
blauwkleurige toekomst! #BlauwBrabant

 
Motivatie per kandidaat

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. 
 
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.
 
4. Inhoudelijke en politieke vorming binnen Jong VLD. In een politieke jongerenvereniging is het niet alleen de doelstelling om al de
jongeren die liberaal gezind zijn te verenigen, maar ook om deze te ondersteunen in hun politieke ontwikkeling. 
 
5. Opstarten van volwaardige regio's. In elke provincie heeft elke regio andere dynamieken en uitdagingen. Deze willen wij dan ook
volkomen respecteren. Wij ijveren ervoor om over de gehele nationale werking de opstart van vrijwillige regio’s de te ondersteunen.
Onder leiding van plaatselijk verkozen regio-coördinator kan er een mooie, vrijwillige samenwerking ontstaan tussen min. 2 en max. 6
afdelingen. Door het aantal afdelingen in een regio beperkt te houden, kan een efficiënte werking bewaard worden. Het
beslissingsrecht blijft echter volledig bij de afdelingen liggen. Regio’s moeten ervoor zorgen dat onze samenwerkingen zo lokaal
mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Naar elkaars events gaan, samen elkaar versterken en kennis delen zijn de principes
waarop we wensen in te zetten. Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
6. Provinciale netwerkavonden organiseren. Dit laatste punt spreekt volgens ons voor zich. 
Het is altijd fijn om van geestesgenoten  kennissen en mogelijke vrienden te maken over gemeentelijke grenzen heen.
Netwerkavonden en afterworks zijn activiteiten dat we allemaal wel leuk vinden, dus waarom deze niet vanuit een liberaal oogpunt
organiseren? In de politieke wereld is niet alleen inzet van belang, maar blijft een goed netwerk een van de grootste rijkdommen dat
je kan hebben. 


