
Kandidaturen	  LVSV	  Gent	  bestuur	  2016-‐2017	  

Voorzitter	  (Sander	  Casier)	  
	  
Beste	  (ere-‐)leden,	  
	  
Hoe	  schitterend	  en	  frustrerend	  tegelijk	  kan	  een	  academiejaar	  zijn?	  Het	  LVSV	  bezocht	  Lissabon	  en	  de	  
Ardennen;	  zag	  dat	  Jean-‐Marie	  Dedecker	  nog	  steeds	  springlevend	  is;	  leerde	  heel	  wat	  niches	  uit	  de	  
samenleving	  kennen	  en	  had	  de	  eer	  om	  activiteiten	  te	  mogen	  organiseren	  die	  eindigden	  met	  een	  
ronkende	  Stijn	  in	  de	  Sunset.	  Aan	  de	  kant	  waren	  er	  de	  tergend	  trage	  antwoorden	  van	  sprekers,	  de	  
verschrikkelijke	  afhankelijkheid	  van	  andere	  mensen	  die	  het	  politiek	  secretariaat	  altijd	  al	  heeft	  
getekend.	  Gelukkig	  zal	  ik	  later	  vooral	  het	  positieve	  ervan	  onthouden.	  Want	  hoe	  mooi	  is	  
samenwerking	  tussen	  gelijkgezinden?	  
	  
Met	  deze	  kandidatuur	  hoop	  ik	  uw	  vertrouwen	  te	  winnen	  of	  niet	  te	  beschadigen.	  Daarvoor	  leg	  ik	  eerst	  
mijn	  kijk	  op	  het	  liberalisme	  uit,	  daarna	  wordt	  de	  kandidatuur	  verklaard	  en	  kom	  ik	  met	  mijn	  insteek	  op	  
de	  werking	  van	  het	  LVSV	  voor	  volgend	  jaar.	  
	  
Libertas	  Vincit	  
	  
Zoals	  steeds	  staat	  het	  liberalisme	  onder	  druk.	  Zowel	  het	  concept	  als	  zijn	  principes.	  De	  ‘liberale’	  
turteltaks,	  het	  kwaadaardige	  neoliberalisme,	  de	  ‘vuile’	  liberalen	  in	  Panama	  etc.	  Toch	  baart	  me	  die	  
woorden	  weinig	  zorgen.	  Hetgeen	  men	  onopgemerkt	  doet	  is	  veel	  belangrijker.	  Vandaag	  is	  men	  een	  
bocht	  aan	  het	  nemen	  weg	  van	  de	  liberale	  fundamenten,	  een	  veel	  meer	  beangstigend	  fenomeen.	  
Erger	  dan	  enkele	  feitelijk	  incorrecte	  soundbites.	  
	  
Het	  is	  bon	  temps	  geworden	  om	  te	  pleiten	  voor	  een	  veiligheidscultuur.	  Gesloten	  grenzen,	  
vingerafdrukken	  op	  identiteitskaarten,	  weg	  met	  de	  gevaarlijke	  rugzakken	  en	  zelfs	  protectionisme	  lijkt	  
terug	  van	  weggeweest.	  Vele	  politici	  vechten	  liever	  tegen	  symptomen	  dan	  te	  denken	  over	  de	  
fundamenten.	  Mensen	  hebben	  angst	  en	  zijn	  kwaad	  op	  om	  het	  even	  wat.	  Ze	  vechten	  tegen	  
chloorkippen,	  tegen	  de	  politie	  want	  hun	  ploeg	  promoveert	  opnieuw	  niet,	  tegen	  de	  regering	  want	  ze	  
stelen	  van	  de	  man	  op	  de	  straat,	  tegen	  Kris	  Peeters	  want	  hoe	  durft	  hij	  zeggen	  dat	  de	  staat	  boven	  zijn	  
stand	  leeft	  enzovoort.	  Velen	  lijken	  de	  weg	  kwijt.	  Het	  is	  onze	  taak	  om	  toch	  standvast	  te	  blijven.	  
	  
Aan	  wat	  wil	  ik	  vasthouden?	  Wat	  is	  liberalisme	  voor	  mij?	  In	  mijn	  ogen	  is	  liberalisme	  de	  enige	  ideologie	  
die	  mensen	  met	  rust	  laat	  en	  de	  ruimte	  geeft.	  Die	  niet	  zorgt	  voor	  afgunst	  tegenover	  succesvolle	  
mensen.	  Bestaande	  uit	  ideeën	  die	  geen	  nivellering	  naar	  beneden	  dulden.	  Gelijkheid	  niet	  verheven	  tot	  
een	  dogma.	  Net	  deze	  principes	  missen	  we	  vandaag.	  Mensen	  lijken	  niet	  meer	  te	  snappen	  dat	  ze	  
handelen	  op	  basis	  van	  hun	  ervaringen	  en	  de	  incentives	  die	  ze	  krijgen.	  We	  worden	  liever	  bepamperd,	  
onze	  prikkels	  worden	  volledig	  verstoord.	  
	  
Geld	  bijvoorbeeld	  is	  vandaag	  volledig	  kunstmatig.	  We	  moeten	  het	  blijkbaar	  gewoon	  in	  mensen	  hun	  
handen	  geven.	  Dat	  is	  toch	  het	  plan	  in	  elk	  geval.	  De	  ECB	  heeft	  ingezien	  dat	  het	  artificieel	  drukken	  van	  
geld	  via	  de	  centrale	  bank	  en	  het	  geforceerd	  uitlenen	  niets	  (goeds)	  doet	  aan	  de	  economische	  situatie.	  
Daar	  stop	  het	  niet,	  men	  is	  bereid	  nog	  een	  stap	  verder	  te	  gaan.	  Dan	  geven	  we	  het	  maar	  rechtstreeks	  
aan	  de	  mensen	  denken	  ze	  (red.	  helikoptergeld).	  Probleem	  opgelost?	  Het	  kunstmatig	  karakter	  van	  
vele,	  ook	  niet	  economische,	  overheidsingrepen	  zorgde	  ervoor	  dat	  ik	  mezelf	  liberaal	  ben	  gaan	  
noemen.	  
	  



In	  mijn	  ogen	  moeten	  goederen	  en	  diensten	  gewaardeerd	  worden	  naar	  gelang	  mensen	  bereid	  zijn	  
ervoor	  te	  betalen.	  Zij	  het	  geldelijk	  of	  qua	  tijd.	  Spijtig	  genoeg	  staan	  wij	  als	  vereniging	  daar	  vaak	  alleen	  
in.	  Links	  en	  conservatief	  noemen	  onze	  visies	  naïef	  of	  egoïstisch.	  
	  
Wat	  brengt	  volgend	  academiejaar?	  
	  
Als	  naïeveling	  wil	  ik	  het	  LVSV	  Gent	  nog	  een	  jaar	  extra	  van	  dienst	  zijn.	  Het	  is	  zowat	  twee	  jaar	  geleden	  
dat	  ik	  voor	  het	  eerst	  iemand	  aansprak	  van	  het	  bestuur	  (Filip	  Batselé).	  Ik	  rolde	  het	  hele	  gebeuren	  
binnen	  en	  was	  op	  slag	  bestuurslid.	  Deze	  stap	  was	  echter	  kleiner	  dan	  die	  van	  begin	  dit	  academiejaar.	  
Plots	  stond	  ik	  als	  politiek	  secretaris	  mee	  in	  voor	  kernactiviteiten.	  De	  ervaring	  die	  ik	  daarbij	  heb	  
opgedaan,	  sterkt	  mij	  in	  het	  geloof	  relatief	  klaar	  te	  zijn	  om	  voorzitter	  te	  worden.	  Indien	  jullie	  mij	  die	  
verantwoordelijkheid	  toevertrouwen	  althans.	  
	  
Tot	  slot	  moet	  besproken	  worden	  hoe	  ik	  de	  functie	  zal	  proberen	  in	  te	  vullen.	  Hoe	  ik	  het	  bekijk	  hebben	  
alle	  politieke	  studentenverenigingen	  het	  vandaag	  niet	  gemakkelijk.	  Ledenaantallen	  lijken	  af	  te	  
nemen,	  verkiezingen	  zijn	  nog	  relatief	  veraf	  dus	  politieke	  interesse	  is	  beperkt	  (van	  beide	  kanten)	  en	  er	  
is	  de	  concurrentie	  van	  nieuwe	  ‘hippere’	  verenigingen.	  Uit	  de	  laatste	  vergadering	  leek	  dat	  een	  visie	  te	  
zijn	  die	  door	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  ons	  bestuur	  gedragen	  werd.	  Toch	  moeten	  we	  vooral	  in	  eigen	  
boezem	  kijken	  en	  zien	  wat	  we	  zelf	  beter	  kunnen	  doen.	  Het	  is	  namelijk	  het	  enige	  wat	  we	  in	  de	  hand	  
hebben.	  
	  
Na	  de	  bestuursverkiezing	  zal	  de	  helft	  van	  het	  bestuur	  afzwaaien.	  Gelukkig	  beschikken	  we	  over	  vijf	  
aspiranten	  die	  hun	  plek	  goed	  zullen	  weten	  in	  te	  vullen.	  Dat	  betekent	  weliswaar	  wel	  dat	  er	  zoals	  elk	  
jaar	  sprake	  zal	  zijn	  van	  een	  nettoverlies	  aan	  ervaring.	  Om	  dit	  te	  compenseren	  moet	  er	  meer	  structuur	  
in	  de	  werking	  komen,	  om	  voor	  mensen	  die	  voor	  het	  eerst	  een	  functie	  vervullen	  duidelijkheid	  te	  
scheppen.	  Uiteraard	  zonder	  de	  zalige	  groepssfeer	  zoals	  die	  vandaag	  bestaat	  aan	  te	  tasten.	  Dit	  is	  
zondermeer	  het	  sterkste	  punt	  geweest	  van	  onze	  bestuursploeg	  het	  afgelopen	  jaar.	  
	  
Het	  gestructureerd	  werken	  kan	  aan	  de	  hand	  van	  twee	  instrumenten.	  Onze	  (goedgekeurde)	  statuten	  
zijn	  daar	  één	  van.	  Het	  andere	  is	  een	  soort	  beleidsplan	  die	  ik	  aan	  het	  voorbereiden	  ben	  tegen	  de	  
eerste	  vergadering.	  Door	  het	  bevragen	  van	  (oud-‐)bestuursleden	  hoop	  ik	  duidelijke	  instructies	  te	  
distilleren.	  Zo	  weten	  onervaren	  bestuursleden	  exact	  wat	  er	  van	  hen	  verwacht	  wordt.	  
	  
Het	  moet	  de	  bedoeling	  zijn	  om	  goed	  gelanceerd	  het	  jaar	  te	  starten.	  Door	  het	  werk	  grotendeels	  
gedaan	  te	  hebben	  nog	  voor	  we	  terug	  naar	  de	  schoolbanken	  moeten.	  Om	  daarna	  de	  straat	  op	  te	  
kunnen	  en	  onze	  naam	  te	  verspreiden	  onder	  de	  eerstejaars.	  Onder	  andere	  door	  opnieuw	  te	  beginnen	  
met	  toespreken	  en	  het	  opstellen	  van	  een	  folder.	  Het	  LVSV	  moet	  voor	  al	  deze	  zaken	  gebruik	  maken	  
van	  de	  voordelen	  die	  ze	  dit	  jaar	  heeft	  opgebouwd.	  Zoals	  de	  database	  aan	  oud-‐leden.	  Er	  zijn	  zeker	  
mogelijkheden.	  
	  
Met	  spijt	  in	  het	  hart	  gaan	  we	  moeten	  afscheid	  nemen	  van	  vrienden	  waarmee	  ik	  graag	  heb	  
samengewerkt.	  Tegelijkertijd	  kijk	  ik	  met	  veel	  zin	  uit	  naar	  volgend	  academiejaar.	  We	  moeten	  de	  
handschoen	  opnemen,	  proberen	  te	  groeien	  en	  onszelf	  blijven	  bijscholen.	  Ik	  heb	  er	  alle	  vertrouwen	  
in.	  Er	  staat	  een	  sterke	  ploeg	  in	  de	  startblokken,	  hopelijk	  krijg	  ik	  de	  eer	  ze	  te	  begeleiden.	  
	  
Hopende	  op	  uw	  steun,	  	  
	  
Sander	  Casier	  
	  
	  
	  
	  



Secretaris	  (Arno	  Couwenbergh)	  
	  
Geachte leden en ereleden, 
	  
Ik stel me kandidaat voor de positie van secretaris in het bestuur van 2016-2017. 
Administratieve bijstand voor het hele bestuur is misschien geen productief werk zoals 
Polsec maar wel noodzakelijk. De fondsenwerving via de ereledenwerking verdient als 
grootste inkomstenbron extra aandacht. Hiervoor spiegel ik me aan het voorbeeld van 
Thomas Buyse die met zeer veel aandacht voor detail elke brief verzorgde of het was een 
brief aan de paus.  
De vergaderverslagen worden misschien soms wat stiefmoederlijk behandeld. Toch valt hun 
belang niet te onderschatten als een overzicht van de beslissingen, de taken en als 
geheugensteuntje voor het bestuur.  
Meer algemeen hoop ik als secretaris een aanspreekpunt binnen het bestuur te zijn voor 
iedereen. Iemand die een vinger aan de pols houdt. Zowel Anthony als Thomas hun 
voorbeelden vormen hiervoor de toetsingsmaat.  
Ten laatste zal de assistentie van de voorzitter een belangrijk aspect uitmaken. Ik hoop op 
een vruchtbare samenwerking. 
Voor zij die nog steeds hun twijfels zouden hebben bij mijn kandidatuur, vraag ik toch een 
kans. Mijn afwezigheid het voorbije jaar was steeds gewettigd door de verplichte 
aanwezigheid (met aanwezigheidslijst) op de Quetelet colleges. Dat neemt uiteraard niet 
weg dat de afwezigheid een fait accompli is maar naar volgend jaar toe vallen de colleges 
weg en zal aanwezigheid geen enkel probleem meer opleveren. 
 
Arno Couwenbergh 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Penningmeester	  (Joachim	  Vlaemminck)	  
	  
Geachte	  ereleden,	  leden	  en	  LVSV	  sympathisanten,	  
	  
Sinds	  enkele	  maanden	  ben	  ik	  actief	  in	  het	  bestuur	  van	  het	  LVSV,	  weliswaar	  als	  aspirant.	  
In	  deze	  kortstondige	  periode	  ben	   ik	  meer	   te	  weten	  gekomen	  over	  het	   reilen	  en	  zeilen	  
van	  het	  LVSV.	  Hierdoor	  ben	  ik	  in	  zekere	  mate	  op	  de	  hoogte	  van	  hoe	  het	  bestuur	  van	  deze	  
liberale	  vereniging	  in	  elkaar	  zit.	  Ik	  ben	  al	  sinds	  jaar	  en	  dag	  een	  overtuigd	  liberaal,	  zowel	  
op	  politiek	  als	  op	  economische	  vlak	  zie	   ik	  de	  vele	  voordelen	  die	  het	   liberalisme	  ons	  te	  
bieden	   heeft.	   Dit	   is	   dan	   ook	   de	   reden	  waarom	   ik	  me	   verder	  wens	   te	   verdiepen	   in	   de	  
liberale	  gedachte	  en	  me	  ook	  wil	   inzetten	  om	  dit	  gedachtegoed	  over	   te	  dragen	  naar	  de	  
nieuwe	  leden	  en	  mogelijke	  aspiranten.	  	  
	  
Als	  student	  handelswetenschappen	  ben	  ik	  dan	  ook	  op	  de	  hoogte	  van	  een	  groot	  deel	  van	  
de	   economische	   theorieën,	   zowel	   de	   liberale	   als	   de	   minder	   liberale.	   Maar	   in	   mijn	  
opleiding	   heb	   ik	   ook	   kunnen	   genieten	   van	   financieel	   management	   en	   boekhouden.	  
Wegens	  mijn	  grote	  interesse	  in	  het	  economische	  aspect	  en	  mijn	  achtergrond,	  ben	  ik	  dan	  
ook	  van	  mening	  dat	  een	  functie	  als	  penningmeester	  me	  goed	  zal	  liggen.	  	  
	  
Vanaf	  volgend	   jaar	  zouden	  we	  subsidie	  vrij	  willen	  werken.	  Omwille	  van	  deze	   toch	  wel	  
ingrijpende	   verandering	   op	   financieel	   niveau;	   gaat	   het	   bestuur	   alle	   middelen	  moeten	  
inzetten	   opdat	   we	   rendabel	   en	   solvabel	   kunnen	   blijven	   functioneren.	   De	  
penningmeester	   zal	   dan	   ook	   een	   grote	   verantwoordelijkheid	   dragen.	   Gezien	   mijn	  
achtergrond	   denk	   ik	   dan	   ook	   dat	   ik	   geschikt	   ben	   voor	   deze	   functie.	  Maar	   het	   zal	   niet	  
alleen	  de	   penningmeester	   zijn	   die	   zal	  moeten	   zorgen	   voor	   de	   solvabiliteit.	   Ik	   ben	  dan	  
ook	   overtuigd	   dat	   er	   intensief	   moet	   samengewerkt	   worden	   met	   onder	   andere	   de	  
sponsorverantwoordelijke	  en	  de	  politiek	  secretarissen.	  	  
De	  inkomsten	  zullen	  moeten	  stijgen,	  dit	  is	  voor	  een	  vereniging	  zoals	  het	  LVSV	  een	  zeer	  
moeilijke	  taak.	  Het	  bestuur	  zal	  creatief	  moeten	  zijn	  op	  verschillende	  vlakken.	  Maar	  onze	  
grootste	   inkomstenstijging	   zal	   dan	   ook	   moeten	   komen	   van	   sponsoring,	   ereleden	   en	  
leden.	  De	  uitgaven	  moeten	  ook	  onder	  de	   loep	  genomen	  worden	  willen	  we	  break-‐even	  
draaien.	  We	  mogen	  natuurlijk	  niet	  snoeien	  in	  onze	  lezingen	  maar	  er	  zal	  efficiënt	  moeten	  
omgegaan	  worden	  met	  de	  beschikbare	  middelen.	  	  
	  
Bij	  deze	  stel	  ik	  me	  officieel	  kandidaat	  voor	  de	  functie	  als	  penningmeester,	  ik	  denk	  dat	  ik	  
een	  goede	  achtergrond	  heb	  om	  deze	  functie	  tot	  een	  goed	  einde	  te	  brengen.	  Ondanks	  dat	  
ik	  nieuw	  ben	  binnen	  het	  bestuur,	  ben	  ik	  van	  mening	  dat	  het	  geen	  probleem	  zal	  mogen	  
zijn.	  Wat	   ik	   mis	   in	   ervaring	   zal	   zeker	   worden	   gecompenseerd	   door	  motivatie	   en	   een	  
grote	  drijfveer	  om	  dit	  alles	  van	  een	  leien	  dakje	  te	  laten	  lopen.	  	  
	  
Ik	  hoop	  dan	  ook	  dat	  ik	  u	  overtuigd	  heb	  van	  mijn	  drijfveer	  en	  kunnen.	  	  
	  
Hoogachtend,	  
Joachim	  Vlaemminck	  
	  



Politiek	  Secretaris	  (Mats	  Cuvelier)	  
	  
Bij	   dit	   schrijven	   stel	   ik,	   Mats	   Cuvelier,	   mij	   kandidaat	   voor	   de	   bestuursfunctie	   van	   Politiek	  
Secretaris	  binnen	  het	  Liberaal	  Vlaams	  Studentenverbond	  Gent.	  	  
	  
In	   het	   afgelopen	   academiejaar	   heb	   ik	   mij	   met	   vreugde	   ingezet	   als	   bestuurslid	   voor	   het	   LVSV	  
Gent.	  Mijn	  doel	  om	  een	  ondersteunende	  rol	   te	  vervullen	  op	  zowel	  praktisch	  en	   filosofisch	  vlak	  
beschouw	   ik	   als	   vervuld.	   Daarnaast	   werden	   in	   het	   voorbije	   jaar	   een	   aantal	   liberale	  
vriendschappen	   gesmeed	   en	   kan	   ik	   spreken	  over	   een	   geslaagde	   samenwerking	  met	   alle	   leden	  
van	   het	   bestuur.	   Bovendien	   heb	   de	   tijd	   genomen	   om	  mij	   verder	   te	   verdiepen	   in	   het	   liberale	  
gedachtengoed.	   Kortom,	   een	   jaar	   waarin	   ik	   een	   ideale	   basis	   hebben	   kunnen	   vinden	   voor	   een	  
volgende	  uitdaging.	  
	  
Deze	  uitdaging	  komt	  nu	  in	  de	  vorm	  van	  het	  mandaat	  van	  Pol-‐Sec.	  Waar	  de	  voorzitter	  het	  koele	  
hoofd	  dient	  te	  zijn,	  vertegenwoordigen	  de	  politiek	  secretarissen	  het	  hart	  van	  de	  vereniging.	  Het	  
moge	   dan	   ook	   duidelijk	   zijn	   dat	   een	   dergelijke	   verantwoordelijkheid	   mij	   niet	   in	   het	   minste	  
ontgaat.	  Ik	  zet	  hieronder	  graag	  de	  krachtlijnen	  uiteen	  van	  mijn	  visie	  op	  het	  werkingsjaar	  2016-‐
2017,	  een	  visie	  waarvoor	  ik	  steun	  vond	  bij	  mijn	  kandidaat-‐collega	  Dries	  Glorieux	  en	  kandidaat-‐
voorzitter	  Sander	  Casier.	  
	  
Vooreerst	  moet	  het	  Politiek	  Secretariaat	  een	  aanbod	  van	  activiteiten	  bieden	  die	  de	  waarde	  	  van	  
het	  liberalisme	  binnen	  de	  samenleving	  duidelijk	  maakt,	  promoot	  en	  verdedigt.	  Het	  moet	  het	  doel	  
van	   het	   LVSV	   zijn	   om	   de	   ideologische	   schraalheid	   en	   algemene	   ambivalentie	   van	   de	  
studentenpopulatie	  te	  trachten	  doorprikken.	  Mijn	   inziens	  gebeurt	  dit	  best	  door	  het	   liberalisme	  
binnen	  praktische	  en	  actuele	  problemen	  te	  plaatsen	  als	  alternatief,	  uitleggend	  wat	  dit	  geheel	  van	  
inzichten	  kan	  bijbrengen	  in	  de	  politieke,	  sociale	  en	  economische	  sfeer.	  Dit	  praktisch	  liberalisme	  
vereist	  enerzijds	  een	  voeling	  met	  de	  zaken	  die	  studenten	  aan	  het	  hart	  liggen,	  en	  anderzijds	  een	  
stevige	  onderbouw	  die	   liberale	   inzichten	  weet	  toe	  te	  passen	  op	  die	  kwesties.	   In	  de	  praktijk	  zal	  
deze	   aanpak	   zich	   uiten	   in	   activiteiten	   die	   goed	   inspelen	   op	   de	   waan	   van	   de	   dag,	   maar	   deze	  
kunnen	  overstijgen	  door	  een	  duidelijke	  liberale	  boodschap	  te	  bieden.	  Ook	  op	  LVSV-‐lezingen	  die	  
doorgaan	   als	   publiekstrekkers	  moet	   duidelijk	   naar	   voren	   komen	  wat	   onze	   filosofie	   te	   bieden	  
heeft	  in	  de	  matters	  at	  hand.	  	  
	  
Een	   tweede	   taak	   voor	   het	   Politiek	   Secretariaat	   is	   een	   vernieuwde	   focus	   op	   kennisoverdracht	  
voor	  en	  door	  de	  leden	  en	  het	  bestuur.	  Deze	  verkiezingsronde	  ziet	  een	  aantal	  anciens	  verdwijnen	  
met	  een	  respectabele	  filosofische	  bagage.	  Een	  nieuw	  bestuur	  zal	  veel	  nieuwe	  gezichten	  tellen	  en	  
een	  de	  uitdaging	  scheppen	  om	  hen	  bronnen	  aan	  te	  reiken	  om	  een	  tot	  een	  eigen	  onderbouw	  te	  
komen.	  Deze	  uitdaging	  kunnen	  we	  doortrekken	  naar	  de	  leden.	  De	  waarde	  van	  het	  lidmaatschap	  
van	   LVSV	   kan	   m.i.	   verhoogd	   worden	   door	   de	   leden	   activiteiten	   aan	   te	   bieden	   die	   hen	   een	  
exclusief	  platform	  geven	  om	  te	  discussiëren,	  kennis	  uit	  te	  wisselen	  en	  mensen	  te	  leren	  kennen.	  
Dit	   zou	   ook	   de	   versteviging	   van	   de	  werking	   en	   het	   aanbod	   aan	   aspiranten	   ten	   goede	   komen.	  
Uiteraard	   moet	   steeds	   het	   caveat	   gemaakt	   worden	   dat	   bij	   het	   LVSV	   geen	   “juiste	   weg”	   wordt	  
getoond,	   en	   ieder	   zijn	   mening	   kan	   verdedigen.	   Indoctrinatie	   laten	   wij	   aan	   andere	  
studentenverenigingen	  over.	  
	  
Ten	  laatste	  moet	  ook	  nog	  de	  continuïteit	  worden	  gewaarborgd.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  in	  te	  zetten	  
op	  de	  versterking	  en	  uitdieping	  van	  het	   ledenbestand	  om	  ervoor	   te	  zorgen	  dat	  LVSV	  Gent	  nog	  
vele	  lustrums	  kan	  vieren.	  
	  
Indien	   u	   zich	   ook	   achter	   deze	   doelstellingen	   schaart,	   gelieve	   mij	   uw	   stem	   te	   geven	   om	   het	  
mandaat	  van	  Politiek	  Secretaris	  te	  kunnen	  vervullen.	  
	  
Mats	  Cuvelier	  



Politiek	  Secretaris	  (Dries	  Glorieux)	  
	  
Beste leden, ereleden en sympathisanten van LVSV Gent, 
 
Het is inmiddels al de vierde keer dat ik voor jullie een kandidatuur schrijf die op de 
algemene vergadering van LVSV Gent door mij verdedigd en door jullie beoordeeld zal 
worden. Ik had gehoopt dat de ‘ervaring’ die ik ondertussen al heb opgedaan bij het schrijven 
van kandidaturen mijn gemoedsrust enigszins zou kalmeren bij het vooruitzicht van de 
mondelinge verdediging maar dit blijkt helaas niet zo te zijn. Dit valt waarschijnlijk 
grotendeels te verklaren door het belang van de functie waarvoor ik mij kandidaat stel. De 
functie van Politiek Secretaris is tenslotte niets meer of niets minder dan elke week opnieuw 
sprekers en onderwerpen aan bod laten komen die dieper en breder gaan dan wat er die dag 
toevallig het nieuws beheerst, kortom, voorbij gaan aan de waan van de dag. 
Gedurende de voorbije decennia heeft LVSV Gent zich daar sterk in onderscheiden, waarvoor 
alle lof aan de voorbije Politiek Secretarissen. Dit betekent echter niet dat we als vereniging 
niet moeten blijven streven om elk jaar opnieuw de lat hoger te leggen, hoe moeilijk dit op het 
eerste gezicht ook lijkt te zijn. Mijn kandidatuur voor de functie van Politiek Secretaris komt 
dan ook voort uit het geloof dat ik, dankzij de geaccumuleerde kennis die ik bij het LVSV en 
bij het liberalisme in het algemeen heb opgedaan, hier een bijdrage aan kan leveren en op 
mijn beurt mee een platform kan bieden aan studenten die op zoek zijn naar meer dan 
soundbites. 
Om dit te bewerkstelligen moet het LVSV traditiegetrouw een mix van activiteiten aanbieden 
die een groter publiek aanspreken, maar daarom nog niet per se platgetreden paden zijn, en 
activiteiten specifiek gericht op het liberale kernpubliek. Daarnaast is een afwisseling tussen 
Belgische en internationale sprekers zeker één van mijn doelstellingen die ik in samenspraak 
met mijn collega zou willen verwezenlijken. 
De functie van Politiek Secretaris speelt zich uiteraard niet af in een vacuüm. Volgend jaar 
moeten we helaas afscheid nemen van een zeer grote groep van ervaren LVSV’ers die 
meermaals hun sporen hebben verdiend. In de plaats komt een jonge delegatie die me met 
enige nostalgie doet terugdenken aan de tijd toen ik zelf met grotendeels onbekenden in het 
bestuur stapte. Deze nieuwe garde actief betrekken bij de werking van het LVSV, zowel op 
ideologisch als menselijk vlak, is een persoonlijke must. Daarnaast is grondige coördinatie 
met andere functies iets die volgens mij persoonlijk meer aandacht verdient. Vooral de functie 
van PR is iets die mijns inziens niet los kan gezien worden van wat het Politiek Secretariaat 
doet. 
Als ik zeg dat de functie van Politiek Secretaris zich niet in een vacuüm afspeelt dan bedoel ik 
tenslotte ook dat niet alleen ik voor de net vermelde uitdagingen sta maar evengoed mijn 
‘partner in crime’, de tweede Politiek Secretaris. Mats Cuvelier heeft zich, terecht, kandidaat 
gesteld voor deze functie. Ik ben er van overtuigd dat Mats als Politiek Secretaris een 
meerwaarde kan zijn voor het LVSV en het vooruitzicht op een mogelijke samenwerking 
sterkt mij enkel in mijn geloof dat we een mooi academiejaar tegemoet gaan. Uw stem voor 
Mats zou daarom ten zeerste geapprecieerd worden. 
Om al de besproken punten te verwezenlijken wil ik mezelf komend academiejaar volledig 
wijden aan de functie van Politiek Secretaris. Dit is vanzelfsprekend slechts mogelijk indien u 
ook mij daarvoor het vertrouwen geeft. Hopelijk heeft deze kandidatuur u het nodige 
vertrouwen gegeven om dat effectief te doen zodat ik volgend jaar met intens plezier in de 
voetsporen kan treden van diegenen die mij indertijd zelf hebben geïnspireerd. 
 
Met liberale groeten, 
 



Dries Glorieux,  
 
Kandidaat Politiek Secretaris 2016-2017 
	  

Hoofdredacteur	  (Vince	  Liégeois)	  
Dream big. Live big. Love big. Betere woorden zijn er volgens mij niet om het LVSV als 
studentenvereniging te beschrijven, beste (ere)leden. Het afgelopen jaar bekleedde ik de 
functie van hoofdredacteur binnen LVSV Gent en gaarne zou ik dag volgend jaar opnieuw 
doen, vandaar dat u bij deze mijn kandidatuur aantreft. 
Mijn naam is Vince Liégeois, ik ben 20 jaar en tweedejaarsstudent Taal- en Letterkunde 
Duits-Italiaans aan de UGent. In januari 2015 stuurde ik mijn kandidatuurbrief voor de functie 
van aspirant-bestuurslid naar LVSV Gent, zonder ooit naar een activiteit geweest te zijn, 
omdat ik mij overtuigd "liberaal" voelde. Had ik toen geweten wat het liberalisme was, zou ik 
mezelf echter niet liberaal genoemd hebben. Het LVSV leerde mij wat liberalisme echt is, 
maar ook meer dan dat, het leerde me kritisch denken, het belang van morele waarden, het 
beste van mijzelf te geven en bovenal leerde het mij menselijkheid en het belang van vrijheid 
aan. Het LVSV Gent bracht bij mij als het ware - om het met de woorden van Friedrich 
Nietzsche te zeggen - een Umwertung aller Werte teweeg.  
Bij het LVSV ben ik altijd met open armen ontvangen geweest, heb ik enkel vriendschap 
ervaren en vandaar dat ik met plezier opnieuw mijn kandidatuur indien. Heel vaak is in 
kandidaturen te lezen hoe men twijfelt tussen klassiek-liberalisme, libertairisme en 
anarchokapitalisme, een begrijpelijk dilemma. Ook ik bracht dit vorig jaar in mijn 
kandidatuur aan, maar na een jaar LVSV ben ik er eindelijk in geslaagd mijn dilemma op te 
lossen. Ik heb dit jaar namelijk ontzettend veel gelezen: Locke, Smith, Hayek, Voltaire en 
Stuart Mill passeerden allemaal de revue, maar ook Piketty las ik bijvoorbeeld. Tezamen met 
de vele activiteiten van het LVSV en de cafédiscussies achteraf deed dit me ontdekken dat ik 
een laissez-faire kapitalist ben. Ik geloof dat de staat niets te zeggen dient te hebben over 
mensen hun individuele vrijheid en privéaangelegenheden, tot op het punt waar je de vrijheid 
van andere mensen gedreigt. Op economisch vlak geloof ik dan weer in een absolute vrije 
markt zonder regels, met slechts de kerntaken veiligheid en justitie voor de overheid, zij het 
gemengd met de private sector. 
Dan als laatste deel van mijn kandidatuur uiteraard: het Neohumanisme. Ik denk dat ik mag 
stellen dat afgelopen jaar een succesvol jaar was voor ons studententijdschrift: Goedgevulde 
Neo's, vele verschillende thema's, een zeer mooie lustrumeditie ter ere van ons 85-jarig 
bestaan, interviews, kruiswoordraadsels,.... Deze lijn zou ik naar volgend jaar toe graag 
doortrekken, met echter meer discussieteksten en ook een aantal nieuwe rubrieken, om zo ons 
tijdschrift echt te laten concurreren met tijdschriften zoals Schamper. 
Hartelijk dank voor uw consideratie, 
 
Vince Liégeois 
Hoofdredacteur LVSV Gent 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Public	  Relations	  (Mathijs	  Casier)	  
	  
Beste	  LVSV	  leden,	  
Hierbij	   stel	   ik	   mij	   kandidaat	   voor	   de	   positie	   van	   PR-‐verantwoordelijke	   van	   het	   LVSV	  
Gent.	  
Ik	  heb	  net	  mijn	  eerste	  jaar	  in	  het	  LVSV	  achter	  de	  rug	  als	  aspirant.	  Toegetreden	  nadat	  ik	  
mijn	  broer	  er	  over	  bezig	  gehoord	  had.	  Hij	   is	  al	  een	  kleine	  2	   jaar	   lid,	  en	  vroeg	  of	   ik	  ook	  
niet	  geïnteresseerd	  was.	  Ik	  begon	  met	  naar	  het	  openingsdebat	  te	  gaan	  en	  al	  snel	  volgden	  
steeds	  meer	  activiteiten.	  Tijdens	  die	  activiteiten	  is	  mijn	  kennis	  in	  en	  interesse	  voor	  het	  
liberalisme	  enorm	  toegenomen.	  Ik	  leerde	  er	  over	  het	  echte	  liberalisme,	  het	  ideologische	  
liberalisme.	   En	   niet	   het	   liberalisme	   die	   we	   terugvinden	   bij	   onze	   huidige	   politieke	  
partijen.	  
Ik	   wil	   als	   PR-‐verantwoordelijke	   ervoor	   zorgen	   dat	   er	   zich	   idealiter	   zoveel	   mogelijk	  
nieuwe	   leden	   bij	   het	   LVSV	   aansluiten.	   Vooral	   dat	   er	   zoveel	  mogelijk	  mensen	   naar	   de	  
talrijke	  activiteiten	  komen.	  Dit	  wil	  ik	  doen	  door	  onder	  andere	  meer	  te	  gaan	  toespreken	  
in	  de	  lessen,	  vooral	  bij	  eerste	  jaar	  studenten.	  Maar	  ook	  door	  vormen	  van	  sociale	  media	  
actiever	  te	  gebruiken	  zoals	  twitter	  of	  Instagram.	  
Wat	  betekent	  liberalisme	  nu	  voor	  mij?	  Hoe	  zie	  ik	  liberalisme?	  Eerlijk	  gezegd	  weet	  ik	  het	  
antwoord	   op	   deze	   vraag	   niet.	   Ik	   weet	   dat	   ik	   liberaal	   ben.	   Vind	   bijvoorbeeld	   dat	   elke	  
persoon	  zelf	  in	  alle	  vrijheid	  zijn	  leven	  zou	  moeten	  bepalen	  zonder	  dat	  iemand	  hem	  ook	  
maar	   iets	   verbiedt.	   Zolang	   hij	   de	   vrijheden	   van	   anderen	   niet	   schaadt.	   Ik	   weet	   dat	   de	  
beste	  optie	  die	  onze	  overheid	  kan	  kiezen	  om	  economische	  problemen	  op	   te	   lossen,	   er	  
vanaf	  te	  blijven	  is.	  Maar	  ik	  besef	  ook	  dat	  ik	  niet	  alles	  weet	  en	  nog	  veel	  bij	  te	  leren	  heb.	  
Dat	  ik	  nog	  vele	  uren	  ga	  moeten	  luisteren,	  debatteren	  en	  discussiëren	  voor	  ik	  echt	  mijn	  
eigen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  ‘wat	  betekent	  liberalisme	  voor	  mij?’	  kan	  geven.	  
En	  voor	  die	  exacte	  reden	  zit	  ik	  bij	  het	  LVSV.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Mathijs	  Casier	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Activiteiten	  (Bas	  de	  Haes)	  
	  
Het	  LVSV	  Gent	  heeft	  het	  voorbije	  academiejaar	  veel	  voor	  mij	  betekent.	  	  
De	  uiteenlopende,	  intellectuele	  activiteiten	  van	  het	  Politiek	  Secretariaat	  hebben	  
ervoor	  gezorgd	  dat	  ik	  mijn	  liberale	  gedachten	  beter	  kon	  ontplooien	  en	  uitwerken,	  
waardoor	  ik	  meer	  gegronde	  oordelen	  leerde	  maken	  over	  verschillende	  
maatschappelijke	  kwesties.	  Hierdoor	  was	  ik	  dan	  ook	  steevast	  aanwezig	  op	  de	  
verschillende	  lezingen	  en	  debatten,	  alsook	  de	  interne	  activiteiten,	  waaronder	  de	  
discussieavond	  en	  de	  interne	  lezing	  over	  het	  economisch	  liberalisme.	  
	  
Toch	  zijn	  het	  eerder	  de	  onofficiële	  en	  studentikoze	  activiteiten	  die	  de	  grootste	  
indruk	  op	  mij	  hebben	  achter	  gelaten	  dit	  voorbije	  academiejaar.	  Dit	  waren	  
namelijk	  de	  gelegenheden	  waarop	  ik	  de	  verschillende	  bestuursleden	  het	  best	  
leerde	  kennen	  en	  het	  groepsgevoel	  zich	  uitte.	  De	  lange	  avonden	  in	  ‘T	  Genoegen	  na	  
de	  verschillende	  activiteiten	  gaven	  me	  de	  kans	  om	  persoonlijk	  het	  liberalisme	  en	  
aanverwante	  onderwerpen	  te	  bediscussiëren.	  Deze	  connecties	  zorgen	  ervoor	  dat	  
ik	  het	  LVSV	  Gent	  niet	  alleen	  als	  mijn	  studentenvereniging,	  maar	  ook	  als	  een	  
vriendengroep	  beschouw	  die	  alleen	  maar	  hechter	  zal	  worden.	  
	  
Het	  is	  dan	  ook	  met	  deze	  redenen	  in	  het	  achterhoofd	  dat	  ik	  mij	  kandidaat	  stel	  voor	  
de	  functie	  Activiteiten	  2016-‐2017	  om	  bijgevolg	  zelf	  verantwoordelijk	  te	  zijn	  voor	  
het	  organiseren	  van	  studentikoze	  activiteiten	  die	  de	  interne	  groepscohesie	  
versterken	  en	  nieuwe	  leden	  de	  kans	  geeft	  om	  het	  LVSV	  te	  ontdekken	  op	  dezelfde	  
manier	  als	  ik.	  
	  
Gedurende	  mijn	  jaar	  als	  aspirant-‐bestuurslid	  heb	  ik	  de	  kans	  gekregen	  om	  de	  
interne	  werking	  van	  het	  LVSV	  te	  observeren	  door	  vergaderingen	  bij	  te	  wonen.	  Als	  
‘Activiteiten’	  zou	  ik	  graag	  een	  stapje	  verder	  zetten	  door	  actief	  invloed	  uit	  te	  
oefenen	  op	  de	  jaarkalender	  en	  organisatietaken	  van	  een	  studentenvereniging.	  Ik	  
vind	  het	  namelijk	  belangrijk	  om	  een	  actieve	  rol	  uit	  te	  oefenen	  als	  bestuurslid	  en	  
een	  afgebakend	  takenpakket	  binnen	  een	  bestuursfunctie	  leent	  mij	  die	  kans.	  
	  
Ik	  geloof	  dat	  ik	  een	  uitstekende	  kandidaat	  ben	  voor	  deze	  functie	  door	  mijn	  
toewijding	  aan	  het	  LVSV,	  waardoor	  ik	  bereid	  ben	  vrije	  tijd	  in	  te	  ruilen	  voor	  
bestuurstaken;	  mijn	  sociale	  vlotheid	  die	  mij	  in	  staat	  stelt	  efficiënt	  en	  gepast	  te	  
communiceren	  met	  derden;	  en	  mijn	  goede	  banden	  met	  andere	  
studentenverenigingen	  die	  de	  mogelijkheid	  scheppen	  om	  activiteiten	  samen	  te	  
organiseren	  en	  nieuwe	  leden	  te	  werven.	  
	  
Bedankt	  om	  mijn	  kandidatuur	  te	  ontvangen.	  
	  
	  
Bas	  De	  Haes	  
	  
	  



Sponsoring	  (Dumo)	  
	  
Beste	  leden,	  	  
	  
Na	  een	  jaar	  de	  eer	  te	  hebben	  gehad	  onze	  mooie	  vereniging	  te	  mogen	  dienen	  als	  
bestuurslid	  wens	  ik	  mij	  voor	  aanstaand	  academiejaar	  kandidaat	  te	  stellen	  voor	  de	  
functie	  "sponsoring".	  	  
Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  het	  LVSV	  mits	  de	  nodige	  sponsoring	  binnen	  te	  halen,	  kan	  
slagen	  in	  haar	  opzet	  te	  overleven	  zonder	  subsidies,	  zonder	  hierbij	  aan	  onafhankelijkheid	  
in	  te	  boeten.	  	  
Gezien	  het	  belang	  van	  een	  financieel	  gezonde	  toestand	  ben	  ik	  dan	  ook	  verheugd	  
bijgestaan	  te	  zullen	  worden	  door	  de	  zeer	  charmante	  Megi.	  
	  
Dumo	  
	  

Sponsoring	  (Megi)	  
	  
Lieve liberale vrienden, 
 
Graag wil ik nog een jaartje LVSV doen, 
samen met DUMO zorgen voor de poen.  
Het liberalisme is ons aangeboren, 
de subsidies hebben wij dan ook steevast afgezworen. 
We zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe inkomstenstromen, 
met DUMO en deze vuurtoren zie ik dat helemaal in orde komen! 
Vol vuur en passie zullen wij de Belgen die boven hun stand leven, 
vragen om ons een beetje poen te geven. 
Om ons dierbare LVSV verder te laten draaien zoals nooit tevoren, 
en zo menig student met boeiende lezingen te bekoren. 
Ik hoop dat mijn kandidatuur wordt goedgekeurd, 
dan hebben jullie mijn dag helemaal opgefleurd.  
Dan is de hemel zo blauw, zonder wolkje aan de lucht, 
zo liberaal, zo opgelucht. 
 
 
U veel groeten wensend,  
Megi Rroku 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Webmaster	  (Jan-‐Alexander	  Nédée)	  
	  
Geachte leden, 
 
In volgende motivatiebrief wens ik mijn kandidatuur toe te lichten voor de functie van 
Webmaster bij LVSV Gent tijdens het werkingsjaar 2016-2017. Hiermee hoop Ik jullie te 
overtuigen van mijn engagement in het LVSV en mijn passie voor het liberalisme. 
Introductie 
 
Ik ben student burgerlijk ingenieur-computerwetenschappen aan de UGent en volgend jaar 
wordt mijn vijfde jaar bij LVSV Gent. Het afgelopen jaar verzorgde ik de sponsoring voor 
LVSV Gent en vervulde ik eveneens de functie van penningmeester voor LVSV Nationaal. 
 
Het LVSV ligt al een hele tijd nauw aan mijn hart. De invloedssfeer van het LVSV bereikte me 
al voor ik de universiteit instapte. Met mijn broer als spreekbuis, had het LVSV mij over de 
jaren al een serieuze introductie tot het liberalisme bezorgd. Het was dan ook geen grote 
stap toen ik het Liberaal Archief voor het eerst binnen trad. Ondanks mijn grote 
verwachtingen over de vereniging, was het LVSV meer dan ik ooit had gehoopt. Over de 
jaren heen heeft het LVSV mij een levensvisie toegebracht, nieuwe perspectieven leren 
kennen, en vrienden voor het leven bezorgd. Het LVSV heeft mij in grote mate gemaakt tot 
wie ik nu ben, en daarom wil ik helpen om dezelfde ervaring aan andere studenten aan te 
bieden. 
 
Functieomschrijving 
 
Het wordt een heuse uitdaging om in de voetsporen van Jonathan te treden, die de vorige 
drie jaar webmaster was. Onder zijn bewind werd de functie van webmaster zoveel meer dan 
het onderhouden van de website. Naast het maken van een prachtige nieuwe website, 
creëerde Jonathan ook infrastructuur voor het beheer van de leden en het uitzenden van de 
ledenmails. Mijn doel is dan ook om, in de mate van het mogelijke, het beleid van Jonathan 
zo goed mogelijk verder te zetten. Gelukkig is webmaster een functie die goed aansluit bij 
mijn studierichting. Als student computerwetenschappen heb ik al een degelijke voorkennis 
over het beheren van informatica infrastructuur. 
 
Ideologische verantwoording 
 
Mijn eerste kennismaking met het liberalisme was thuis aan de keukentafel. Geanimeerde 
discussies over verschillende onderwerpen gaven de aanzet om verder na te denken over 
het liberalisme. Het liberalisme ontwikkelt zich bij mij vanuit een gezond verstand, een gut-
feeling. Wat het liberalisme volgens mij zo sterk maakt, is dat het bestaat uit drie 
kernwaarden die maatschappelijk alomvattend zijn. Deze waarden: life, liberty en property 
vormen voor mij het vertrekpunt van elke analyse, of het nu gaat om economische, politieke 
of filosofische themaʼs. Het liberalisme is voor mij dan ook meer dan enkel een politieke 
overtuiging. Het uit zich bij mij ook als een levensvisie. De waarden van het liberalisme 
spreiden zich veel verder uit dan idealen over institutionele vorming of maatschappelijke 
ordening. Voor mij ligt de kracht van het liberalisme bij zijn kern ideologie. Het geloof dat u 
volledig vrij en autonoom bent. Vrij van verwachtingen, gebruiken, en meningen van 
anderen. Alleen u bent de leider van uzelf en van uw toekomst. Het liberalisme laat 
individuen vrij zich te ontplooien in de zin die ze verkiezen, zonder te willen sturen en met 
respect voor de vrijheid van de ander. Dit is volgens mij het enige moreel te verantwoorden 
mensbeeld. Leven en laten leven. Voor zo een samenleving wil ik samen met het LVSV 
verder strijden. 



 
Met liberale groeten,  
 
Jan-Alexander Nédée  
Kandidaat Webmaster LVSV Gent 2016-2017 
 

Bestuurslid	  (Louis	  Vanhoeck)	  
	  
Geachte	  mede	  liberalen,	  	  
	  
Bij	   deze	   zou	   ik	  me	   graag	   kandidaat	   stellen	   als	   bestuurslid	   binnen	   het	   LVSV	   Gent.	   De	  
voorbije	  twee	  jaar	  ben	  ik	  op	  zeer	  regelmatig	  basis	  aanwezig	  geweest	  op	  de	  vele	  lezingen	  
en	  consoorten.	  Dit	  jaar	  heb	  ik	  dan	  de	  eerste	  stap	  gezet	  om	  meer	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  de	  
wandel	  en	  handel	  van	  het	  LVSV,	  door	  me	  kandidaat	  aspirant	  te	  stellen.	  	  
	  
Ik	   zou	  mijn	   liberale	   denken	   kunnen	   samenvatten	   in	   twee	  woorden,	   liberté	   en	   égalité.	  
Waarbij	   vrijheid	   boven	   gelijkheid	   staat,	   ik	   verkies	   dus	   een	   nachtwakerstaat	   die	   de	  
vrijheid	   en	  de	   gelijkheid	   kan	   garanderen	   van	   zijn	   burgers.	   Zoals	   u	  weet	   homo	  homini	  
lupus.	  Hierbij	  stelt	  zich	  het	  probleem	  dat	  het	  vrijwaren	  van	  gelijkheid	  soms	  nefast	  kan	  
zijn	  voor	  de	  vrijheid.	  	  
	  
Als	  aspirant	  heb	   ik	  de	  opportuniteit	  gehad	  om	  me	  te	  kunnen	  verdiepen	   in	  het	   liberale	  
gedachtegoed	  en	  heb	  ik	  ervaring,	  zij	  het	  kortstondig,	  kunnen	  opdoen.	  Deze	  ervaring	  zou	  
ik	   met	   een	   grote	   motivatie	   willen	   verder	   zetten	   in	   het	   volgende	   academiejaar.	   Het	  
liberale	  gedachtegoed	   is	  me	  van	   thuis	  uit	  meegeven,	  doch	  denk	   ik	   een	  meer	  gematigd	  
liberaal	  te	  zijn	  dan	  het	  overgrote	  deel	  dan	  het	  huidige	  bestuur.	  Ik	  ervaar	  dit	  als	  positief	  
aangezien	  ik	  veel	  kan	  bijleren	  op	  vlak	  van	  het	  economisch-‐liberalisme.	  	  
	  
Ter	  verduidelijking	  de	  interne	  lezing	  voor	  de	  aspiranten	  was	  zeer	  interessant.	  ik	  zou	  dan	  
ook	   graag	   volgend	   jaar	   hieraan	   meewerken,	   zodat	   we	   de	   nieuwe	   aspiranten	   op	   een	  
constructieve	  manier	  kunnen	  betrekken	  bij	  het	  bestuur	  en	  ze	  helpen	  een	  gefundeerde	  
mening	  te	  vormen.	  	  
	  
Vol	  goede	  verwachtingen,	  
Louis	  Vanhoeck	  	  
	  

	  

	  
	  
	  



Bestuurslid	  (Michiel	  Vervliet)	  
	  
Geachte	  leden,	  
	  
Hierbij	  stel	  ik	  mij	  graag	  officieel	  kandidaat	  als	  bestuurslid	  in	  het	  bestuur	  van	  het	  LVSV	  
gedurende	  het	  werkingsjaar	  2016-‐2017.	  	  
	  
Mijn	  periode	  als	  aspirant-‐bestuurslid	  zit	  er	  bijna	  op,	  en	  ik	  weet	  nu	  min	  of	  meer	  waar	  ik	  
mij	  volgend	  jaar	  aan	  kan	  verwachten.	  Heel	  wat	  zaken	  hebben	  een	  positieve	  indruk	  op	  
mij	  achtergelaten	  tijdens	  deze	  periode.	  Uiteraard	  zijn	  er	  ook	  aspecten	  die	  mij	  iets	  
minder	  goed	  bevielen,	  maar	  ik	  ben	  er	  van	  overtuigd	  dat	  het	  bestuur	  daar	  ook	  volgend	  
jaar	  verder	  aan	  wil	  werken.	  Dat	  is	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  ik	  deel	  zou	  willen	  uitmaken	  van	  
het	  bestuur	  volgend	  jaar.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Michiel	  Vervliet	  


