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Jongeren klaarstomen voor 2018!
Bij de start van Roggeman II leggen we onze voorzitter even op de

Hoe passen de lokale afdelingen in het plaatje van de nationale

rooster over zijn plannen met Jong N-VA.

agenda van Jong N-VA?
De afdelingen zijn het kloppend hart van Jong N-VA. De

Waarom ben je voor een tweede termijn als voorzitter gegaan?

voorbije dagen hebben we met ‘Jong N-VA Toert’ een brede

We hebben met Jong N-VA een heel duidelijk project voor ogen:

kennismakingsronde achter de rug met de afdelingen in

we willen de moederpartij vernieuwen door jonge mensen

alle provincies. Doel was om elkaar beter te leren kennen, te

en frisse ideeën te ontwikkelen en te laten doorstromen. We

ontdekken hoe we elkaar vooruit kunnen helpen en om ervaringen

hebben daar al twee jaar enorm hard voor gewerkt. En met die

te delen tussen afdelingen. Zo’n overlegmomenten zijn bijzonder

inhoud zit het snor: sinds ons Voorsprongcongres van maart

waardevol om ervaringen te delen, want we merken dat afdelingen

2016 brengen we onze standpunten regelmatig naar buiten met

met gelijkaardige uitdagingen kampen. Daarom organiseren

persberichten en opiniestukken. Tijdens de komende jaren zal

we binnenkort ook een symposium met lokale politieke actie

de nadruk liggen op de vernieuwing met jonge profielen bij de

als centrale thema. Een aandachtspunt zijn de afdelingen in de

gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

studentensteden, die dikwijls een trekkende rol vervullen voor
een heel brede regio. Daarom willen we samen met de afdelingen

Hoe kan Jong N-VA bijdragen aan die verkiezingscampagne?

ook startevents organiseren in Kortrijk, Gent, Leuven, Antwerpen

De voorbije jaren is de N-VA sterk gegroeid. In zo goed als elke

en Hasselt. Los daarvan geven we zelf nog aanzetten tot actie,

Vlaamse gemeente is de N-VA een gevestigde waarde geworden,

bijvoorbeeld naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.

waar we ervaring en dossierkennis opgebouwen. Maar tegelijk
moeten afdelingen ook interne vernieuwing toestaan en ruimte
laten voor de jeugd. Maar liefst 35 procent van de bevolking is
jonger dan 30. Het is dus maar logisch dat er in elke gemeente
een sterke jonge kandidaat of kandidate op een verkiesbare plaats
komt te staan. Wij zullen alvast de Jong N-VA’ers klaarstomen via
inhoudelijke en praktische vormingen, zodat ze die plaatsen op de
lijst ook waard zijn.
Welke inhoudelijke nadrukken wil je leggen in de komende
jaren?
De nadruk zal liggen op de nood aan een nieuwe staatshervorming.
De Vlaams-nationale aandacht van de N-VA mag niet verslappen.
Jong N-VA wil onze moederpartij daarom alert houden op het
communautaire front. We moeten offensief bouwen aan het
draagvlak voor een nieuwe staatshervorming. De nood daaraan
is hoog: kijk maar naar de blokkering van lhet uchtvaartdossier
door Franstaligen in de federale regering, de aanhoudende
miljardentransfers, de Waalse blokkeringen van Vlaamse handel,
enzovoort. En met de opmars van de communisten in Wallonië
schuift het Waalse politieke landschap enkel verder af van het
onze. Buiten de MR vind je er alleen nog linkse of extreemlinkse
partijen. Met zo’n mensen wordt eender welk federaal beleid in de
toekomst onmogelijk.
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Nationale bestuursverkiezingen
Op 18 februari verkozen 111 Jong N-VA’ers het nieuwe Dagelijkse Bestuur van Jong N-VA. Met boeiende speeches van gastsprekers en
van de kandidaat-bestuursleden werd het een leerrijke dag. De talrijke opkomst en het mooie weer zorgde voor ideale netwerkmomenten!
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Bestuursploeg

We stellen voor...
het nieuwe Dagelijkse Bestuur!
Met een tweede termijn als voorzitter wil Tomas verder het pad plaveien voor
sterke jongerenafdelingen in Vlaanderen. “We moeten nieuwe jonge leden
aantrekken en hen warm maken voor het modern Vlaams nationalisme.” Ons
doel is om in heel Vlaanderen sterke jonge profielen op verkiesbare plaatsen
op de lijst te krijgen.

TOMAS ROGGEMAN
Dylan ondersteunt als ondervoorzitter de voorzitter in al zijn taken. Verder
is hij ook coördinator communicatie en actie. “Ik vind het belangrijk dat
we al onze leden engageren om deel uit te maken van onze communicatie. Onze voorstellen en ideeën kunnen bij onze basis ontstaan. Bovendien
roep ik iedereen op om actief mee te doen aan de debatten op Twitter en
Facebook. Samen staan we sterker. Met onze acties moeten we punten
aankaarten die leven bij de mensen. Jong N-VA mag en moet hier straffer
uit de hoek komen!”

DYLAN

VANDER
S

NICKT

Thomas zal als secretaris inzetten op een gestroomlijnde communicatie
tussen alle lagen van de jongerenpartij. “Ik wil ook het proces van
professionalisering en digitalisering van het bestuur, dat ik twee jaar
geleden opstartte, verder uitrollen.” Ten slotte is Thomas verantwoordelijk voor de aansturing van de twee stafmedewerkers van Jong N-VA.

THOMAS VILLA
Als partijbestuurslid wil Andy, naast het bijwonen van de wekelijkse
partijbesturen, vooral zijn opgebouwde netwerk inzetten om met Jong
N-VA meer te wegen op de moederpartij richting 2018 en 2019. “Onze
partij zit barstensvol jonge talenten en het wordt hoogtijd dat velen van
hen de kans krijgen om boven de waterlijn uit te komen. Dat kan op
diverse manieren, niet in het minst als kandidaat bij de verkiezingen in
2019. Daar willen we verder werk van maken!”

ANDY PIETER

Met het wegvallen van de subsidies staat er voor David als penningmeester een uitdaging te wachten om de financiële werking vlot te
laten verlopen. “Daarnaast wil ik de focus leggen op het klaarstomen
van onze jongeren voor 2018 door hen praktische vormingen te
geven.”

DAVID COPPENS
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Sarah is Afdelingsraadsvoorzitter en bevoegd voor de Regionale
Werking. “Voor mij is de Afdelingsraad, naast een netwerkmoment, ook
een plaats waar we van elkaar kunnen leren.” Met het vooruitzicht op de
verkiezingen van 2018 zetten we in op het uitwisselen van ideeën over
acties, standpunten en afdelingswerking. Verder zal ze ervoor zorgen dat
onze jongeren in de afdelingsbesturen zo goed mogelijk ondersteund
worden inzake activiteiten, ledenwerving, acties en afdelingswerking.

SARAH VAN HASSEL
Viktor zal Jong N-VA internationaal vertegenwoordigen. “Mijn doel is om
met zoveel mogelijk Jong N-VA’ers aanwezig te zijn op internationale
activiteiten.” Op deze evenementen ontmoeten we politieke jongeren uit
andere landen, zijn er boeiende lezingen en opleidingen van politieke
specialisten van over de hele wereld. Daarnaast zijn er ook altijd meer dan
voldoende ontspanningsmogelijkheden.

VIKTOR ROOSELEER

Lawrence is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en de politieke
vorming. “Via visiewerkgroepen en inhoudelijke, praktische en cultureel-maatschappelijke vormingen wil ik onze gedreven jongeren van kennis en kunde voorzien.” Om de partij van de Verandering te blijven en onze
toekomst veilig te stellen, is het immers meer dan ooit belangrijk een vooruitziende visie te hebben en van aanpakken te weten. Als coördinator van de
Cel lokaal beleid van de N-VA heeft hij hiervoor alvast de ideale achtergrond.

ENEST

EY
LAWRENCE VANCRA

Als coördinator Lokale Werking is Wouter, samen met de werkgroep,
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de lokale afdelingen. “Met
gerichte workshops en events zullen we de afdelingen de juiste tools
geven.” Met het oog op de komende verkiezingen is het dan ook de ambitie
van Jong N-VA om verder te blijven groeien in ledenaantal en in afdelingen. Samen met die leden kunnen we de Verandering aantonen en inzetten
op jong aanstormend en getalenteerde politici op alle N-VA-lijsten in gans
Vlaanderen.

WOUTER FOLENS

2018
2019
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Jong N-VA re(a)geert

Vrijwillige burgerdienst zal geen nieuwe
jongeren aanzetten tot engagement
Om de zoveel tijd komt het idee van vrijwillige burgerdienst bovendrijven. Het tonen van maatschappelijk engagement
steunen wij als gemeenschapspartij ten volle. Voor ons moet de focus liggen op het verbreden van de groep jongeren die
aan vrijwilligerswerk doet. Het subsidiëren van een ‘sabbatjaar’ zal waarschijnlijk niet de positieve effecten hebben dat
voorstanders graag als argument gebruiken.
Het opzetten van een extra circuit rond vrijwillige burgerdienst levert enkel een overbodige administratieve structuur op,
extra kosten voor de overheid en nieuwe mogelijkheden voor reeds geëngageerde jongeren. Stel je voor dat leiders uit een
jeugdbeweging hun engagement opgeven om deel te nemen aan een betaalde burgerdienst?
De kost van zo’n burgerdienst is enorm. In een recent voorstel van onze katholieke coalitiepartner, loopt die kost op
tot wel 6500 euro per jongere. Deze extreem hoge kost maakt het voorstel compleet onrealistisch. Geen enkel van de
mogelijke voordelen weegt op tegen die prijs.
Naast de financiële kost heeft zo’n voltijdse burgerdienst ook een maatschappelijke kost. Aangezien die plaatsvindt tijdens
de ‘werkuren’ kunnen de jongeren zich op dat moment niet ontplooien via studies of werk. Vrijwilligerswerk is iets wat
velen van ons tijdens onze vrije tijd doen. Dit is zonder twijfel een meerwaarde, maar wel als aanvulling op onze studies
en/of werk. Dat maakt een verplichte burgerdienst niet alleen onbetaalbaar, maar ook maatschappelijk onwenselijk.
Met Jong N-VA willen we net het uitgebreide aanbod van vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken voor jongeren. De
combinatie van vrijwilligerswerk met een actief beschikbaarheidstraject vanuit de RVA naar werk moet flexibeler. Er
moet ook een overtuigend en objectief instrument komen om opgedane competenties te kwalificeren voor toekomstige
werkgevers. Op die manier bouwen we effectief verder aan het Vlaamse maatschappelijk weefsel.
Jonas De Smedt

Bedankt ereleden!
Dit jaar lanceerden we voor de eerste keer een oproep om erelid te worden van Jong N-VA. Het initiatief werd
enthousiast onthaald en we zijn nu meer dan 80 ereleden rijker. Nogmaals hartelijk bedankt!
Adhemar Vandamme
Andries Gryffroy
Anneleen Van Bossuyt
Annick De Ridder
Ann Kuppens
Aster Van de Velde
Bart Jambon
Bavo Hugyhe
Ben Weyts
Bert Maertens
Bruno Reiners
Bruno Stoffels
Caroline Croo
Cathy Coudyser
Danielle Godderis-T’Jonck
Eddy Verhaeven
Elke Sleurs
Eric Janssens
Eric Scheire
Geert Antonio
Guido Vaganée
Helga Stevens
Huub Broers
Igor Praet
Jan Jambon
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Jan Peumans
Jan Van Esbroeck
Jan Vercammen
Jef Eggermont
Jelle Engelbosch
Jeroen Tiebout
Johan De Poorter
Johan De Ryck
Johan Klaps
Johan Van Den Driessche
Johan Van Overtveldt
John De Vlaminck
Jorgen Deman
Karim Van Overmeire
Karolien Grosemans
Kathleen Depoorter
Kathleen Krekels
Koen Daniëls
Koen Huysmans
Koen Metsu
Koenraad Degroote
Kris Van Dijck
Kristof Pillaert
Kristof Van Roey
Lorin Parys

Louis Ide
Luba Minarikova
Luc Deconinck
Manuela Van Werde
Marc Hendrickx
Marius Meremans
Matthias Diependaele
Miranda Van Eetvelde
N-VA Machelen-Diegem
Peter Dedecker
Philip Cools
Philippe Muyters
Piet De Bruyn
Pieter Paul Moens
Pieter Gielis
Raf Rombouts
Renate Hufkens
Rita Gantois
Sander Loones
Sandra Van Renterghem
Siegfried Bracke
Sofie Joosen
Thomas De Coster
Tine van der Vloet
Tom De Vits

Tom Vanderschoot
Tom Werner
Valerie Van Peel
Werner Janssen
Willy Segers
Wim Jochems
Wim Peeters
Wouter Patho
Yoleen Van Camp

DANK!

Afdeling in de kijker

Jong N-VA Dessel

Jong N-VA in beweging
Jong N-VA Roeselare:
Rolstoeltoegankelijkheid
getest!

Jong N-VA Dessel heeft de Welpennestprijs 2016 (prijs voor drie
beste Jong N-VA-afdelingen) gewonnen, waarvoor proficiat! Vertel
eens wie jullie zijn.
Wij zijn een groep geëngageerde en jonge mensen met ieder z’n
eigen achtergrond en eigen karakter. Officieel zijn we ondertussen
met elf jongeren, maar we zijn blij nog steeds te mogen rekenen op
de steun en expertise van oud-voorzitter en indertijd oprichter van
Jong N-VA Dessel, Koen en zijn vrouw Ellen. Samen zijn we dertien
sterke en toffe individuen tussen 17 en 34 jaar oud, waarvan maar
liefst zes vrouwelijke. Deze diversiteit binnen onze groep zorgt
ervoor dat tijdens onze vergaderingen verschillende leuke ideeën
naar boven komen waar we telkens wel iets mee kunnen doen! Er
zijn echter twee belangrijke zaken die de bindende ingrediënten
van onze groep vormen: werken aan een gezellig Dessel in een
onafhankelijk Vlaanderen.
Jullie lijst van acties, activiteiten en realisaties was indrukwekkend,
vooral de sterke groei van jullie bestuur. Hoe zijn jullie erin geslaagd
om zoveel nieuwe mensen aan te trekken?
We moeten eerlijk zijn, de N-VA doet het goed in Dessel. Dessel is de
enige gemeente in Vlaanderen waar de N-VA de absolute meerderheid
vormt. Dat vertaalt zich ook in interesse voor onze jongerenafdeling,
maar dat is niet de enige reden. Wij zijn ervan overtuigd dat de toffe
en speelse manier waarop wij aan politiek proberen te doen jongeren
aanspreekt en uiteindelijk ook over de streep trekt om samen met
ons, via Jong N-VA, in de politiek te stappen. Daarnaast dragen wij
het Vlaams nationalisme binnen onze gemeente uit naar de jeugd.
Soms ook tussen pot en pint, maar altijd onderbouwd.
Op welke acties en activiteiten zijn jullie het meest fier?
Uiteraard zijn wij fier op al onze acties en activiteiten. Als we er
dan toch een paar moeten kiezen, zullen dit momenteel onze
zwerfvuilacties, sprekersavonden en de schenking van de zitbanken
aan de gemeente zijn. Zo rapen we consequent zwerfvuil elke
vier maanden. De mensen in Dessel weten dit en spreken erover.
Daarnaast slagen we er vaak in belangrijke sprekers naar Dessel te
halen, zoals Theo Francken in 2016 en Tomas Roggeman weldra in
april dit jaar. Met de opbrengsten van die verschillende activiteiten
hebben we de gemeente Dessel vorig jaar twee zitbanken
geschonken. Op deze manier geven we de winst terug aan de
Desselse bevolking.
Welke boodschap willen jullie geven aan de andere afdelingen van
Jong N-VA?
Wees jezelf, individueel en in groep. Kom altijd als groep sterk en
coherent naar buiten. Maar het belangrijkst van al, heb plezier in
wat je doet. Spreek ook af zonder agenda, ga naar verschillende
activiteiten als vrienden, niet per sé als politieke partij. En last but not
least, geen tsjeverij: DWWSWWD, do what we say we will do! Geloof
in de Jong N-VA-ideologie en breng deze boodschap op een leuke,
spontane manier over bij de jeugd. De jeugd is de toekomst en enkel
zo bereiken we ons doel, een onafhankelijk Vlaanderen.

Jong N-VA Roeselare trok
het stadcentrum in om de
rolstoeltoegankelijkheid van
winkels en restaurants te testen.
De informatie werd vervolgens in
de app ‘On Wheels’ aangevuld. Zo
willen ze rolstoelgebruikers helpen en
handelaars tegelijkertijd sensibiliseren
over de toegankelijkheid van hun
zaak.

Jong N-VA Westkust:
Nieuwe start

Jong N-VA Tienen:
Mooie opbrengst
Football4Life

Met trots stellen we Jong N-VA
Westkust aan jullie voor. Jong N-VA
Westkust bestaat uit de volgende
gemeenten: Koksijde-Oostduinkerke,
Nieuwpoort, De Panne en Veurne.
Onze ambitie? Ludieke acties
afwisselen met het serieuzere
werk. Gedurfd, soms tegendraads,
maar altijd met een open blik en
opbouwend.

Op 9 december organiseerde Jong
N-VA Tienen voor de derde keer
Football4Life, een zaalvoetbalwedstrijd tussen gemeenteraadsleden
en leden van G-Sport vzw in het
kader van de Warmste Week. De
mooie opbrengst van 816,5 euro
ging dit jaar naar G-Sport Vzw
Tienen.

Jong N-VA Gooik pakt vriendjespolitiek aan

Eind 2016 diende Jong N-VA Gooik op de gemeenteraad een voorstel in via de
N-VA-fractie om vacatures voor vakantiewerk te publiceren op de gemeentelijke
website en een eerlijke aanwervingsprocedure te garanderen voor elke
geïnteresseerde jonge Gooikenaar. Het voorstel van de jongerenafdeling werd
unaniem goedgekeurd. “Dankzij ons voorstel is een vakantiejob bij de gemeente
niet langer een privilege voor de vrienden van het schepencollege, maar een
mogelijkheid voor elke Gooikse jongere”, verklaart voorzitter Jason Broodcoorens.
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29 april
Afdelingsraad 3
6 mei
Jong N-VA over z’n Toeren:
Symposium
10 mei
Vorming 2018: Infoavond
Mobiliteit met Bert Wollants
24 juni
Afdelingsraad 4
28-31 juli
ZomerTreffen 2017:
Frans-Vlaanderen
10-12 september
Bezoek aan Europees
Parlement in Straatsburg
7 oktober
Afdelingsraad 5
25 november
Afdelingsraad 6

eH

Jong N-VA Toert door

@Jongnva

Eerste vergadering met het nieuwe
DB onder Roggeman II. Een vliegende
start, op naar de volgende!

Vlaanderen!
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