
KANDIDATUREN LVSV GENT ’15-‘16 

VOORZITTER – THOMAS BUYSE 
 

Beste ereleden 

Beste leden 

 

Intussen is het alweer de volle drie jaar geleden dat ik voor eerst schoorvoetend het Liberaal 

Archief betrad. Niet goed wetend wat ik moest verwachten van een activiteit genaamd 

“Liberalisme quid?”, nam ik toch enigszins terughoudend deel aan de discussies. 

Ongetwijfeld heb ik toen dingen gedeclameerd, waar mijn wenkbrauwen nu van zouden gaan 

fronsen.  

Het LVSV heeft me drie jaar lang de kans gegeven mezelf uit te dagen, mezelf te prikkelen en 

voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe kennis en inzichten.  

Ik kan daarnaast eerlijk zeggen dat ik ook ideologisch een gigantische evolutie heb 

doorgemaakt. Wat het liberalisme vandaag de dag voor mij betekent en waar ik mezelf plaats 

in het grote liberale huis is een moeilijke vraag. In essentie echter is liberalisme m.i. – vanuit 

gelijke welke invalshoek – steeds terug te brengen tot twee fundamentele beginselen, namelijk 

vrijheid en gelijkheid (in rechte). Vervolgens kan je die vrijheid op een eerder positieve, of op 

een eerder negatieve manier gaan invullen en definiëren. Hoe positiever de invulling, hoe 

meer je uitgaat van de staat als premisse en dat is dan ook het punt waar ik afhaak. Ik zou 

mezelf echter nooit omschrijven als een anarchist of anarcho-kapitalist; om de simpele reden 

dat ik niet geloof dat zoiets werkzaam en houdbaar is. Een gezonde nozickiaanse 

minarchistische klassiek-liberaal met kritische kijk op alles wat die overheid doet, is een 

beschrijving waar ik me beter bij voel.  

Als bestuurslid en later als secretaris kreeg ik de mogelijkheid om van nabij de werking en 

organisatie van het LVSV te mogen volgen en er actief aan deel te nemen. Dit bracht me niet 

alleen ideologische en economische kennis bij, die ik nergens anders op dergelijk amusante 

manier had kunnen verwerven, maar eveneens leerde ik mijn eigen sterktes en zwaktes 

kennen. Ik leerde waar mijn talenten lagen en van welke zaken en vaardigheden ik geen kaas 

gegeten had. Het LVSV is met andere woorden niet alleen een parallelle academische 



loopbaan geweest aan mijn reguliere studies, maar ook een plek waar ik enigszins mezelf heb 

leren kennen en dat allemaal in sfeer van openheid en vooral vriendschap. 

Afgelopen werkingsjaar gebeurde er enkele onverwachte zaken waardoor de interne werking 

en organisatie van het bestuur flink werden opgeschrikt. Met een kleine kern van enkele 

personen, daarin gesteund door het gehele bestuur, namen we het voortouw om de vereniging 

verder te leiden en te besturen. Het is in die hoedanigheid dat ik het LVSV nog beter ben gaan 

leren kennen en haar bijgevolg nog meer ben gaan beginnen liefhebben. Na een half jaar de 

vereniging bestuurd te hebben in de vorm van een soort ad hoc-regeling, heb ik dan ook de 

motivatie gevonden om me kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter voor het 

academiejaar 2015-2016.  

Als voorzitter is het mijn bedoeling om het platform waar discussies, debatten, kennis en 

vriendschap centraal staan verder in stand te houden en uit te breiden. Daarnaast staan we ook 

aan de vooravond van een lustrumjaar (85 jaar LVSV Gent) dat we absoluut niet zomaar aan 

ons mogen laten voorbijgaan. Ten slotte bevindt het LVSV zich sinds kort ook in een 

financiële overgangsperiode. Daar waar wij vroeger grotendeels afhankelijk waren van 

belastinggeld in de vorm van subsidies moeten wij het nu stellen met private financiering. Dat 

deze overgang dan ook in het begin enkele moeilijkheden en extra uitdagingen met zich zal 

meebrengen, behoeft dan ook geen betoog. 

Als ik kijk naar de overige kandidaten voor het volgende bestuur zie ik een gezonde mix van 

ervaring en nieuw geweld. Maar ik zie bovenal een ploeg die gedreven is, die vrij is van 

egotripperij en die ambitieus is. Kortom, het zou een hele eer zijn als ik samen met die ploeg 

het 85
ste

 jaar zou mogen inzetten en het LVSV nog verder zou mogen laten groeien en 

bloeien. 

 

Hopend op uw steun, 

 

Thomas Buyse 

Ontslagnemend secretaris LVSV Gent 

 



SECRETARIS – ANTHONY G. DESMET 
Vrienden, kennissen, leden en ereleden, 

 

Afgelopen accademiejaar gaf u mij het vertrouwen voor de functie van Penningmeester uit te 

oefenen. Of ik dat goed ingevuld heb, laat ik aan uw oordeel over, maar ik heb het met veel 

plezier (en occasionele stress) gedaan. 

 

Het LVSV is voor mij een platform dat mensen intellectuele verrijkinng aanbiedt op allerhande 

manieren, met plaats voor discussie waarbij geen enkel onderwerp onbespreekbaar is. 

Zelf heb ik enorm veel bijgeleerd hiervan en het mee helpen organiseren maakt de ervaring 

intenser. 

 

Dit jaar zou ik daar graag een vervolg aan breien en stel ik me kandidaat voor de functie van 

Secretaris. 

  



POLITIEK SECRETARIS – TIMON LESAGE  
Beste leden, ereleden, sympathisanten 

In deze kandidatuur en op de bestuursverkiezingen vraag ik jullie steun voor de positie van 

politiek secretaris van LVSV Gent. Bij een dergelijk engagement hoort naar LVSV-traditie een 

paringsritueel: het kritisch lezen van deze kandidatuur door de (ere)leden, twijfels bij 

sommigen, lastige vragen op de bestuursverkiezing en uiteindelijk het stemmen zelf. Want wie 

ben ik binnen het LVSV, en wat wil ik aanvangen met het politiek secretariaat? Terechte 

bemerkingen, die ik hier zal pogen te beantwoorden. 

Laten we beginnen met mijn loopbaan bij het LVSV. Zonder valse bescheidenheid meen ik te 

kunnen stellen dat ik mijn sporen verdiend heb. Een uitspraak die me nu vreemd in de oren 

klinkt, want als groentje had ik drie jaren geleden nooit kunnen bevroeden een rol, laat staan 

een belangrijke te kunnen spelen in deze vereniging.  Geïntimideerd door de kennis en passie 

van de generatie uit 2009, 2010 en 2011, keek ik op tegen reuzen. Dit had echter ook zo zijn 

voordelen. Toen ik kort daarna, in mijn derde bachelorjaar communicatiewetenschappen, toch 

de stap zette naar het bestuur, was ik doordrongen van een zeker engagement en inzet voor het 

LVSV. Nog tijdens mijn periode als aspirant stelde ik me dan ook kandidaat voor hoofdredacteur. 

Een magazine als Neohumanisme ligt op de “crossroads” van mijn interesses: politiek, actualiteit, 

geschiedenis en economie. Het was dan ook een functie die ik twee jaar lang met veel plezier 

vervuld heb. In 2013-2014 studeerde ik af als journalist. Het volgend academiejaar startte ik, 

ontevreden met mijn vorige opleiding, een master bedrijfseconomie. Ik werd binnen het LVSV 

stilaan een ancien en verzamelde als het ware uit het niets verschillende kleine andere 

verantwoordelijkheden. Het vergrootte mijn betrokkenheid bij het LVSV alleen maar. Vandaar 

dan ook de keuze om het vertrouwen van de algemene vergadering te vragen als politiek 

secretaris.  

Het belang van deze functie kan binnen het LVSV niet overschat worden. Op de organisator van 

de inhoudelijke activiteiten rusten er heel wat verantwoordelijkheden. Organisatorische 

capaciteiten en een enorme drive zijn de minste vereisten. Van wie de afgelopen jaren met mij in 

het bestuur zat, hoop ik dat ze unaniem getuigen over mijn inzet en liefde voor het LVSV. Een 

eerste component zit zo wel OK. 

Natuurlijk hangt er ook een ideologische kant aan deze functie. Binnen het LVSV schoof ik 

langzaam maar zeker op tot een voorvechter van een volledig private staat. Vandaar dat tot mijn 

favoriete onderwerpen dan ook liefdadigheid, private veiligheid en private gezondheidszorg 

behoren. Wie iemand van deze gewaagde concepten kan overtuigen, hoeft niet meer te bepleiten 

dat het overheidsbeslag misschien enkele procentpunten naar beneden kan. Sterk theoretisch 

onderlegd ben ik niet. Mijn voorkeur ging altijd al uit richting (Russische) literatuur, eerder dan 

de droge turven van de bekende namen binnen de liberale beweging. De afgelopen jaren heb ik 

echter voldoende kennis en vooral praktische argumenten verzameld om me uit de slag te 

trekken. Ik vertegenwoordigde het LVSV dan ook op verschillende debatten dit academiejaar. 

Wat betreft de vorm van de kalender voel ik me ook genoodzaakt een paragraafje neer te 

pennen. Hoewel het LVSV een actieve vereniging is, met geregeld 60-70 mensen op vrij 

specifieke lezingen, merkten we de afgelopen jaren dat de aandacht bij de studenten terugloopt. 

Op die manier wordt het voor het bestuur moeilijk om elke week een inhoudelijke en elk 

semester verschillende studentikoze activiteiten te organiseren. PR-inspanningen schieten 



tekort en weinigen komen naar elke lezing. Vandaar dat een week rust volgend academiejaar mij 

aangewezen lijkt - ruimte om “eentje te boozen”, zoals een oudgediende het zo fraai verwoordt. 

Naast deze praktische opmerking, zijn er ook zeker meer debatten nodig. Tussen prominenten 

uit de maatschappij en tussen studentenverenigingen onderling. Een “rode avond” lijkt me 

interessant, indien we een linkse vereniging vinden die toevallig eens een maandje stabiel 

genoeg is om te functioneren. 

Het politiek secretariaat is natuurlijk ook een duo-job. Weinig woorden wens ik hier aan vuil te 

maken, want met Sander verwacht ik niets anders dan een goede samenwerking, zowel 

organisatorisch als inhoudelijk. 

Zonder u nog lang te vervelen vraag ik dan ook uw stem op de bestuursverkiezing voor de post 

van politiek secretaris.  

Met vriendelijke groeten, 

Timon Lesage 

  



POLITIEK SECRETARIS – SANDER CASIER 
Beste LVSV'ers, 

Wat is dit gekke jaar snel verlopen. Niet veel gestudeerd (volgens sommigen) wel veel bijgeleerd 

en mijn ogen uitgekeken. Daarbij kwam dan nog eens een LVSV als afwisseling; openingsdebat, 

bestuursweekend, lezingen, Barcelona, vergaderingen, debatten in de Boom Boom etc. Mocht het 

nog niet geweten zijn, ik heb allesbehalve spijt van mijn engagement die ik ben aangegaan aan 

het eind van vorig academiejaar. 

Als nieuwbakken bestuurslid heb ik gepoogd om zoveel mogelijk op te steken van de mensen 

met wat meer ervaring en handen uit te mouwen steken waar dat kon. En na dit jaar vol 

intellectuele en sociale bijles blijft het gevoel over dat mijn groeicurve nog niet geplafonneerd is. 

Bovendien merkte ik van enkelen snel het gevoel van vertrouwen gehad (waarvoor dank). Door 

dit alles heb ik besloten om mij kandidaat te stellen voor politiek secretaris.  

Uit mijn pragmatische kijk op de wereld ontstond pas vorig jaar een voorkeur voor liberalisme. 

Het is wel niet zo dat ik pas vorig jaar ben beginnen kijken wat het precies inhoudt. Na dit jaar 

kan ik toch oprecht zeggen dat ik besef over wat liberalen praten en voor pleiten. Er komt bij 

momenten zelfs een radicaal en militant kantje aan. 

De vraag natuurlijk is hoe ik het politiek secretariaat zie naar volgend jaar toe. Voor het politiek 

secretariaat zie ik niet zoveel zaken waaraan extra moet worden gewerkt in vergelijking met dit 

jaar. Zoals elk jaar moet alles foutloos georganiseerd worden en een creatief pallet aan lezingen 

bieden, en liefst in samenwerking met het volledige bestuur. Als men mij zou verplichten extra 

ambitie aan de dag te brengen voor het lustrumjaar kan dit mogelijk op één vlak. Graag had ik 

iets meer confrontatie gezien binnen de mate van het mogelijke, niet noodzakelijk ganse panels 

van intellectuelen. Intiem, één vs. één, is dan ook vaak veel interessanter om verschillen in 

discours bloot te leggen. 

Vooraleer iemand zijn vizier op volgend jaar kan richten moet men logischer wijze passeren via 

de bestuursverkiezingen. Daar zou ik graag een succesvol einde breiden aan dit jaar door een 

functie op te nemen naar volgend jaar toe, indien men me dit toelaat. 

Het belooft voor het LVSV sowieso een spannend en druk lustrumjaar te worden! 

Op hoop van zege, 

Sander Casier 

  



PENNINGMEESTER  - DRIES GLORIEUX 
Geachte bestuursleden, leden en sympathisanten van LVSV. 

Bij deze stel ik, Dries Glorieux, mij officieel kandidaat voor de functie van penningmeester 

van LVSV Gent voor het academiejaar 2015-2016. De voorbije twee jaar was ik reeds actief 

in het bestuur maar weliswaar zonder functie. Daar zou ik, mits uw democratische 

goedkeuring, verandering in willen brengen. 

Bij het schrijven van deze kandidatuur denk ik spontaan terug aan de voorbije twee jaar dat ik 

het voorrecht heb gehad om deel uit te maken van de enthousiaste, ambitieuze en bij tijden 

zeer studentikoze groep die het LVSV is. Wat begonnen is als een persoonlijke interesse in 

het liberalisme is dankzij LVSV en zijn weelde aan wekelijkse lezingen en activiteiten 

geëvolueerd naar een engagement om met gelijkgezinden het liberalisme in al zijn facetten op 

de meest kwaliteitsvolle manier naar buiten te dragen en dit niet alleen naar studenten maar 

ook naar de bredere bevolking. 

De voorbije twee jaar zijn we daar als groep volgens mij goed in geslaagd maar dat mag zeker 

geen excuus zijn om de aandacht en inzet te laten verslappen. Volgend jaar staan we immers 

voor een aantal grote uitdagingen, niet in het minst de overgangsperiode naar een subsidievrij 

LVSV en het lustrumjaar, die onze volle aandacht zullen vragen. Het niveau van de 

kandidaat-bestuursleden voor volgend jaar stemt mij echter gerust dat we deze uitdagingen 

succesvol het hoofd zullen kunnen bieden. 

Samen met hen hoop ik dan ook de eer van het LVSV hoog te houden! 

 

Hopend op uw vertrouwen, 

 

Dries Glorieux 

 

  



HOOFDREDACTEUR – VINCE LIÉGEOIS 
Geachte (ere)leden 

 

Toen ik enkele maanden geleden het bestuur van het LVSV Gent vervoegde als aspirant-

bestuurslid voelde ik mij overtuigd liberaal, om niet te zeggen libertair en op sommige 

(voornamelijk de economische) vlakken zelfs anarcho-kapitalist. Mijn visie op een heel aantal 

zaken veranderde drastisch sinds ik lid werd van het LVSV, mijn grote idool Guy Verhofstadt - 

wiens beeld bij mij doorheen de jaren al een heel aantal krassen had opgelopen - werd bruut van 

zijn voetstuk geslagen en vervangen door mensen als Friedrich Hayek, Milton Friedman en 

Gustave de Molenari. Op veel vlakken - zoals de economische - bleef ik sinds mijn benoeming bij 

LVSV Gent dezelfde libertair (of anarcho-kapitalist zo u wil) maar het LVSV Gent opende op een 

heel aantal vlakken echter mijn ogen, het LVSV toonde me dat zaken zoals een private (of 

privatere) justitie of privatere legereenheden wel degelijk haalbaar waren, dus in zekere zin 

werd ik ook een grotere libertair dan ik al was. 

Dat is ook hetgeen wat ik persoonlijk zo heerlijk vind aan het LVSV, dat het enkel en alleen de 

liberale filosofie is die belangrijk is. Bij het LVSV ervaar ik geen hypocrisie zoals bij een bepaalde 

liberale partij waar ik ook lid van ben. Je moet niet oppassen met wat je zegt, het valt niet voor 

dat je beste vriend ineens je grootste vijand wordt en je een mes in de rug steekt. Bij het LVSV 

ervaar ik enkel vriendschap, toen ik pas werd opgenomen in het bestuur werd ik behandeld 

alsof ik er al jaren deel van was, zoiets maak je maar zelden mee. Ik denk dat ik zo ook het beste 

het LVSV kan omschrijven; een stel goede vrienden verenigt onder de koepel die men het 

liberalisme noemt, met slechts één vijand: de staat. 

 

Hoofdredacteur van het Neohumanisme 

 

Ik had in mijn paar maanden als aspirant-bestuurslid meer dan voldoende de gelegenheid en tijd 

om de werking van LVSV Gent beter te leren kennen. Ik ontdekte niet alleen dat het LVSV een 

vereniging was waar ik absoluut deel van wil uitmaken, alsook dat ik het komende jaar meer wil 

doen dan "louter" bestuurslid te zijn. De functie die ik graag wou hebben en waarvoor ik 

bijgevolg ook kandideer is die van hoofdredacteur. 

De reden dat ik graag hoofdredacteur wil worden is omdat ik later - in het professionele leven - 

graag twee richtingen uit zou willen. Eén van die twee richtingen bevindt zich in de 

journalistieke sector en de ander bevindt zich in de politieke sector, en het Neohumanisme 

combineert beiden en is een ongelooflijke ervaring die je je leven lang met je meedraagt.  

Maar dan komt natuurlijk de hamvraag, ben ik daar wel capabel voor? Wat het schrijven van 

teksten betreft heb ik alleszins meer dan genoeg ervaring, zo heb ik reeds voor mijn chiro 

teksten geschreven voor de plaatselijke krant en voor Joenk (het partijblad van Jong VLD) heb ik 

al veel mensen geïnterviewd, waaronder "liberale" politici zoals Annemie Turtelboom en Sven 

Gatz. Ook voor het Neohumanisme schreef ik onlangs een tekst over privaat onderwijs. Tegen 



het gemeentelijk jeugdbeleid van Brasschaat heb ik ooit zelfs een betoog van 91 pagina's 

neergepend, dus u ziet dat het wat teksten betreft wel goed zit. 

Natuurlijk draait de functie van hoofdredacteur niet alleen rond het kunnen schrijven en 

verbeteren van teksten maar vooral rond het maken van de lay-out en dergelijke. Wat dat betreft 

kan ik zeggen dat ik voldoende ervaring heb met Indesign, het programma dat bij veel 

tijdschriften en magazines alsook ons dierbaar Neohumanisme gebruikt wordt om de lay-out in 

orde te brengen. Toen ik tevens aan mijn collega bestuursleden bekend maakte dat ik 

hoofdredacteur wou worden bood huidig hoofdredacteur Timon Lesage mij trouwens aan om 

samen de laatste editie van het Neohumanisme te maken en meer uitleg te geven, een kans die ik 

met beide handen gegrepen heb en waardoor ik nu ook wel zeer goed bekend ben met de 

werking van het Neohumanisme.   

 

Ben ik lid van een politieke partij? 

 

De onverbiddelijke vraag; of ik lid ben van een politieke partij. Ja, is het antwoord. Ik ben lid van 

Open Vld, de partij die zo decadent is dat ze zichzelf liberaal durft te noemen. Binnen Open Vld 

ben ik secretaris van mijn lokale afdeling en tevens voorzitter van de lokale jongerenafdeling. Ik 

weet heel goed dat de partij waar ik bij zit totaal niet liberaal genoeg is en dat merk ik zelf maar 

al te vaak. Het is ongelooflijk irritant als men binnen Open Vld weer eens begint over "de 

Verenigde Staten van Europa" of wanneer met pronkt met het "geslaagde" migratiebeleid. Als u 

mij vraagt wat eigenlijk het grootste probleem is binnen Open Vld dan is het volgens mij dat er te 

veel conservatief-liberalen en neoliberalen deel van uit maken om nog echt liberaal genoemd te 

worden, alsmede dat veel mensen binnen de Open Vld gewoonweg niet liberaal zijn. Het is bij 

tijden ongelooflijk moeilijk om deel van de partij uit te maken, zeker in mijn lokale afdeling 

waarvan ik me steeds meer en meer afvraag of de lokale bestuursleden wel snappen wat 

liberalisme is. Toch blijf ik echter lid van deze partij omdat ik geloof dat ik via die weg het beste 

kan proberen mijn liberale standpunten en mening te verkondigen en kan proberen echt iets in 

de positieve zin te veranderen. 

  

Hartelijk dank voor uw consideratie! 

 

Vince Liégeois 

  



ACTIVITEITENVERANTWOORDELIJKE – STIJN D’HONDT 
Geachte bestuursleden, ereleden, leden en sympathisanten van het LVSV  

Reeds enkele jaren ben ik actief in het LVSV. In mijn eerste jaar kwam ik voor het eerst met de 

vereniging in aanraking door een rondslingerend Neo’tje aan de automaten van de 

rechtenfaculteit te Gent in de hand te nemen. Ik was meteen gebeten door de microbe van het 

liberalisme en de leutige groepsdynamiek van het LVSV die door het magazine indertijd 

duidelijk geïllustreerd werd. Op die manier leek het me ideaal om mij studentikoos te engageren 

en tegelijk bezig te houden met iets waar ik al jaren in geïnteresseerd ben, namelijk politiek.  

Mijn verwachtingen overstegen alles toen ik in mijn tweede jaar voor het eerst een activiteit ging 

bijwonen. De inhoud van de activiteiten en de meerwaarde van de discussie met andere leden is 

iets waar weinig andere politiekfilosofische verenigingen volgens mij ooit kunnen aan tippen. De 

frequentie en intensiteit van de activiteiten bij het LVSV zijn dan ook moeilijk te evenaren. 

Bovendien leer je in het LVSV zaken waar je nooit mee zou in aanraking komen wanneer je de 

normale actualiteit zou volgen of gelijk welke opleiding aan de universiteit zou volgen: lid 

worden van het LVSV is een eyeopener. 

Visie op het liberalisme  

De mensen die mij kennen zullen allicht reeds mijn visie op het liberalisme kennen. Ik ben 

relatief gematigd en pragmatisch waardoor je mij allicht als een sociaalliberaal kan bestempelen. 

Zo zie ik het zeker als een kerntaak van de overheid om een minimum aan interne en externe 

veiligheidsinstanties en justitie in richten (de taken die zelfs volgens klassiek liberalen door de 

overheid moeten worden verstrekt). Taken die verder gaan dan die van een zogenaamde 

nachtwakersstaat moeten volgens mij ‘dossier per dossier’ bekeken worden. Vaak komt mijn 

mening over de opportuniteit van overheidsingrijpen erop neer dat je een bepaalde taak wel aan 

de markt kan overlaten, maar dat marktfalen moet gecorrigeerd worden door de overheid.  

Dit is bijvoorbeeld het geval in de gezondheidszorg, waar ik een gereguleerde privatisering 

voorstel. Het is namelijk zo dat ons systeem van vandaag volgens mij altijd op een faillissement 

zal uitdraaien, grotendeels door de inherente perversiteit van het politiek systeem en de 

inefficiëntie van een overheidsinstantie om dergelijke taken op zich te nemen. De marktwerking 

loslaten op de gezondheidszorg zou dus veel zoden aan de dijk kunnen brengen. De staat kan en 

mag echter tussenkomen om quasi onverzekerbare zaken toch te verzekeren van de staat uit, 

door bijvoorbeeld een fonds in te richten voor duurdere behandelingen. De staat kan ook 

verzekeringspolissen reguleren door een minimum aan verstrekte hulp op te leggen (de prijs 

wordt aan de concurrentie van de markt onderworpen, maar als wederdienst moet de 

verzekeraar een aantal bij wet bepaalde behandelingen dekken). Ziedaar mijn gematigde visie 

over een heel aantal controverses binnen het kerntakendebat.  

Kandidaatstelling activiteiten  

In het verleden heb ik reeds de functie van hoofdredacteur en politiek secretaris vervuld 

(academiejaren ’12-’13 en ’13-’14; in ’11-’12 was ik ook aspirant bestuurslid). Daarna nam ik op 

het eind van vorig academiejaar afscheid van het LVSV, met de bedoeling een hoofdstuk af te 

sluiten. Ik vertrok immers in september 2014 op Erasmus en het leek me niet opportuun om een 

functie uit te oefenen voor slechts een half jaar. Tijdens het voorbije semester besefte ik echter 



dat ik het LVSV toch nog niet kan loslaten. Het lijkt me dan ook leuk om er nog een jaar 

bestuurslidmaatschap bij te doen. Ik heb vroeger zeer veel plezier beleefd aan de functies die ik 

vervuld heb, maar ben nu toe aan iets luchtigers. Daarom zou ik mij graag kandidaat stellen voor 

de functie van activiteiten. Ik heb in het verleden als politiek secretaris reeds een organiserende 

functie uitgeoefend, en vind dat er qua studentikoze activiteiten iets meer leven in de brouwerij 

mag komen bij het LVSV. Dit is dan ook een uitdaging die ik graag zou aangaan.  

Hopend op jullie vertrouwen  

vriendelijke groeten  

Stijn D’hondt 

  



WEBMASTER – JONATHAN PECK 
Beste leden, ereleden en sympathisanten, 

Ik ben Jonathan Peck en ik zou mij graag opnieuw kandidaat stellen voor de functie van 

webmaster bij LVSV Gent voor het academiejaar 2015-2016. De tijd vliegt: dit is reeds het derde 

jaar op rij dat ik mij verkiesbaar stel voor deze positie. Dit mag niet verbazen, vermits ik 

Informatica studeer en ondertussen mijn derde bachelorjaar aan het afwerken ben. Welke 

functie zou er mij beter kunnen liggen? Bovendien lijkt iedereen in het bestuur het eens te zijn 

dat ik de voorbije jaren goed werk geleverd heb, dus mijn technische kwalificaties zitten wel 

goed. 

Hoe zit het echter met mijn filosofische kwalificaties? Waarom (nog steeds) het LVSV? Het moet 

wel al een cliché geworden zijn, maar zoals vele clichés is het ook waar: ik heb nergens een 

grotere filosofische ontwikkeling doorgemaakt dan bij LVSV Gent. Zonder deze vereniging en de 

uitdagingen en kansen die zij mij bood, zou ik het ongetwijfeld niet zo ver geschopt hebben. Het 

LVSV is vooral een grote stimulans geweest om mij te informeren en onderbouwde meningen te 

vormen over onderwerpen waarvan ik in mijn prille jaren niet eens wist dat ze bestonden 

(exempli gratia: public choice en polycentric law). Het is moeilijk mijzelf precies te situeren 

binnen het liberale spectrum, aangezien ik op dit eigenste moment in een zoveelste “transitie-

fase” zit naar aanleiding van mijn introductie tot de wondere wereld van het analytisch 

anarchisme. In grote lijnen zweer ik wel nog trouw aan de grote klassiekers, maar ik begin er 

gestaag meer en meer anarchistische trekjes op na te houden in het licht van o.m. volgende 

vaststellingen: 

1. Een staat, ongeacht haar theoretisch nut (bv inzake allocatieve economisch interventie), 

is in de praktijk fundamenteel verdacht en onbetrouwbaar. De veelal impliciet gemaakte 

veronderstelling dat staten welwillend en competent zijn, is immers naïef in het beste geval en 

ronduit waanzinnig in het ergste. 

2. De stellingen van Gibbard–Satterthwaite, Duggan-Schwartz en Arrow tonen aan dat 

stemprocedures (en dus de democratie in haar geheel) onbetrouwbaar zijn en zeker niet 

geschikt om belangrijke beslissingen mee te nemen. 

3. De ongeziene welvaartsverhoging die de vrije markt heeft teweeggebracht (zelfs in de 

sterk verzwakte vorm die men doorgaans hanteert) compenseert ruimschoots haar (al dan niet 

vermeende) imperfecties. 

Ik durfde mijzelf tot voor kort anarcho-kapitalist noemen omwille van bovenstaande redenen, 

en deze term is nog steeds grotendeels van toepassing. Het valt nog te bezien waar analytisch 

anarchisme mij naartoe brengt. 

Ik hoop alvast nogmaals te kunnen rekenen op uw stem. 

  



PR-VERANTWOORDELIJKE – ARNO COUWENBERGH 
Na twee jaar bij het LVSV waarvan het eerste jaar als actief lid en het tweede als bestuurslid, lijkt 

een verder engagement logisch. Het is een productief jaar geweest voor het LVSV en helpende 

handen komen altijd van pas. Dat was dan ook vooral de rol die ik speelde binnen het bestuur. 

Hier en daar helpen met wat praktische of administratieve zaken.  

Anderzijds ben ik me er terdege van bewust dat ik vaak heb moeten excuseren voor mijn 

afwezigheid maar steeds uiteraard wegens verplichte colleges. Normaal zou dit naar volgend 

academiejaar beter moeten lopen gezien deze colleges op een dinsdag zullen vallen. 

Naar volgend jaar toe stel ik me kandidaat voor de functie van Public Relations. Een taak die niet 

te onderschatten valt want de opkomst hangt er sterk vanaf. Dit besefte Marylène maar al te 

goed dus zal het een uitdaging zijn om haar taak even goed te vervullen. Deze uitdaging wil ik 

aangaan. 

Concrete aandachtspunten voor de functie zijn voor mij: het verspreiden van informatie over 

onze boodschap en evenementen, het motiveren van mensen om naar deze activiteiten te komen 

en leden te motiveren om actief deel uit te maken van de vereniging.  

Deze doelstellingen hoop ik te bereiken via een nauwe samenwerking met het politiek 

secretariaat, de voorzitter en de personen die zich elke week willen inzetten om te flyeren. 

Daarnaast lijkt het te overwegen om een evenement in samenwerking met een van onze 

sponsors te doen, actiever te zijn op FB met een kritische stem (eventueel inspelen op de 

actualiteit) en voldoende naambekendheid verwerven buiten onze typische doelgroep. 

Ik zal met veel plezier ook blijven deel uitmaken van de vriendenkring die het LVSV voor mij is 

geworden.  

 

Arno Couwenbergh 

  



SPONSORINGVERANTWOORDELIJKE – JAN-ALEXANDER NÉDÉE 
Beste leden en ereleden van LVSV Gent, 

 

Een jaar geleden schreef ik met enige twijfel mijn eerste kandidatuur om het bestuur van onze 

prachtige vereniging te vervoegen. Deze twijfels zijn echter meteen verdwenen. Mijn jaar in het 

bestuur heeft niet enkel gezorgd voor ideologische verruiming, maar ik heb ook van een 

ongelofelijke vriendschap binnen het bestuur kunnen genieten. Via deze weg wens ik mij dan 

ook opnieuw kandidaat te stellen voor sponsorverantwoordelijke van het LVSV Gent.  

 

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 thema’s. 

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 strijden. 

 

Als sponsorverantwoordelijke wil ik ervoor zorgen dat de schitterende activiteiten van het LVSV 

financieel mogelijk blijven. Zeker nu we recent besloten om geen gebruik meer te maken van de 

subsidies die wij toegedeeld krijgen, zal sponsoring van vitaal belang zijn. Hoewel ik tevreden 

ben over mijn resultaten van dit jaar, ben ik er van overtuigd dat er nog ruimte is voor 

verbetering. Ook ben ik zeer optimistisch over mijn samenwerking met Jasper. Ik geloof dat wij 

samen, ondanks de extra kosten van de veelbelovende lustrum festiviteiten, onze vereniging in 

een gezonde financiële toestand kunnen houden. 

 

 

Met liberale groeten, 

 

Jan-Alexander Nédée 

  



SPONSORINGVERANTWOORDELIJKE – JASPER JANSSENS 
Geachte leden en ereleden, 

Eerst en vooral wens ik LVSV Gent te bedanken voor de hartelijke ontvangst. Ondanks de 

vooroordelen die over Antwerpenaren bestaan voel ik mij ondertussen erg thuis in dit gezellige 

dorp. Nu de stereotypen over Antwerpenaren bevestigd zijn wens ik in onderstaande 

motivatiebrief graag mijn kandidatuur voor de functie sponsoring toe te lichten.  

Sponsoring  

Mijn belangrijkste motivatie om te kiezen voor sponsoring is er een van verantwoordelijkheid. 

Zoals ik op de bestuursverkiezing vorig jaar reeds aangaf ben ik geen grote fan van subsidies. 

Nergens, en zeker niet bij het LVSV. Ik heb het afgelopen werkingsjaar dan ook steeds gepleit 

voor het afschaffen van de subsidies. Ik ben dan ook fier te kunnen zeggen dat het bestuur 

besloten heeft de subsidies in de toekomst niet meer te gebruiken.  

De prijs voor vrijheid is de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat. Aangezien we volgend 

jaar geen gebruik meer zullen maken van subsidies dienen we onze inkomsten te verhogen. 

Sponsoring is hiervoor de ideale manier. Ik denk dat tijdens het afgelopen werkingsjaar reeds 

een goede aanzet is gegeven. Het verhoogde bedrag dat we uit sponsoring hebben kunnen halen 

is hiervan het bewijs. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het is de bedoeling om volgend 

jaar nog actiever en op professionele wijze op zoek te gaan naar sponsors waarmee we een 

duurzame relatie kunnen opbouwen.  

Tot slot heb ik veel vertrouwen in de samenwerking met Jan-Alexander. Na verschillende keren 

brainstormen blijkt dat we ook wat sponsoring betreft op dezelfde golflengte zitten. Er is bij ons 

beiden de ambitie aanwezig om van LVSV Gent een vereniging te maken die de keuze van haar 

sprekers/activiteiten niet moet laten afhangen van haar budget.  

Ideologische verantwoording  

Het liberalisme en de vrijheid van het individu maken voor mij de kern uit van mijn mensbeeld 

en mijn persoonlijke leven. De kracht van het vrije individu, dat zelf zijn weg kiest, vrij van 

dwang, dat verantwoordelijk is voor zijn eigen falen en succes zal voor mij steeds sterker zijn 

dan elke andere overtuiging of ideologie. Het liberalisme dwingt niet, het faciliteert. Het creëert 

een context waarbinnen elk individu zich vrij kan ontwikkelen zoals het verkiest, zonder enig 

waardeoordeel te vellen. De enige moreel te verantwoorde randvoorwaarde aan deze vrije 

ontplooiing is voor mij de individuele verantwoordelijkheid. 

  



BESTUURSLID – MEGI RROKU 
Beste, 

 

Graag zou ik mijn kandidatuur als bestuurslid van LVSV Gent met een jaartje willen verlengen.  

Ik geniet ervan om bij mijn liberale vrienden te vertoeven en wil zo nog meer van het liberalisme 

proeven. Individuele vrijheid brengt me dan ook grote blijheid.  

Liberale ideologie is zoals een orgie. Heerlijk ! 

Ik hoop op deze manier nog meer het liberalisme te doorgronden, weg met die vakbonden!  

 

Met vriendelijke groeten 

Megi Rroku 

  



BESTUURSLID – LIEVEN TAVERNIER 

Beste, 

Graag zou ik me kandidaat willen stellen als bestuurslid voor het LVSV. Mijn naam is Lieven Tavernier 
en ik ben een eerste Master student rechten aan de Universiteit Gent, maar ik heb zo een 
donkerblauw vermoeden dat u dat al wist. Volgend jaar is mijn laatste masterjaar en dus ook meteen 
mijn laatste kans om bestuurslid te worden. Die laatste kans wil ik niet zomaar laten voorbijgaan. 

Twee jaar geleden trad ik toe tot het LVSV en sindsdien heb ik veel bijgeleerd. De vele lezingen 
hebben me in staat gesteld om mijn persoonlijke invulling van het liberalisme beter vorm te geven. 
Liberalisme is immers een ruim begrip. Ik hoop deze ontwikkeling te kunnen verderzetten in het 
bestuur. 

Ik heb spijtig genoeg moeten vaststellen dat het LVSV met wat imagoproblemen te kampen heeft. Als 
bestuurslid zou ik willen helpen om die probleem op te lossen. Ik denk dat het belangrijk is dat we 
toegankelijk zijn voor een breed publiek, dit uiteraard zonder dat we onze waarden verloochenen. 

Als liberaal streef ik uiteraard naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de 
burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Vooral 
de vrije markt en de scheiding van kerk en staat zijn twee liberale thema’s die ik hoog in het vaandel 
draag. 

Spijtig genoeg ben ik in het eerste semester van het volgend academiejaar op Erasmus. Daarom heb 
ik me alvast voorgenomen om me in het tweede semester dubbel zoveel in te zetten zodat ik mijn 
afwezigheid kan rechtvaardigen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lieven Tavernier 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_markt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheiding_van_kerk_en_staat


BESTUURSLID – EDOUARD DUMOLIN 
Hierbij wens ik mijn kandidatuur te stellen voor het bestuur van het LVSV voor 2015-2016. 

 

Na het afgelopen jaar praktisch alle bijeenkomsten te hebben bijgewoond, lijkt een volgende 

stap van actieve medewerking aangewezen.  

Het LVSV biedt kwalitatieve evenementen maar het zou aangewezen zijn de evenementen wat 

meer open te trekken en zodoende een breder publiek te kunnen bekoren, zonder echter aan 

kwaliteit in te boeten. 

Het zou voor mij een eer zijn aan dit project mee te mogen werken.  

Het liberale idee kreeg ik met de paplepel mee, het lijkt mij ook het enige platform om een 

ruimdenkende visie toe te laten.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Edouard Dumolin 

  



BESTUURSLID – MATS CUVELIER 
Geacht Bestuur, 
 
Vrijdenkers, 
 
 
Ik, Mats Cuvelier, stel mij kandidaat voor bestuurslid van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent. 
Hiermee wens ik bij te dragen aan het stuwen van de liberale beweging, en het verspreiden van 
kennis en rede in deze oppervlakkige tijden.  
 
De aanleiding van deze kandidatuur is te vinden in de aansporing door mijn mede-rechtenstudent en 
actief bestuurslid, Arno Cauwenbergh. Als een extra pair of hands ben ik er dan ook voornamelijk op 
uit een ondersteunende rol te spelen binnen het bestuur. Desalniettemin lijkt het mij aangewezen de 
motieven die mij tot bij het LVSV dreven even kort uit de doeken te doen. 
 
In 2012 verhuisde ik van mijn geboorteplaats Oostende naar de plaats van waaruit, voor een groot 
deel van de 20ste eeuw, een totalitair systeem zijn greep vestigde over een derde van het 
bewoonbaar oppervlak van de planeet. Reeds lang geïnteresseerd in moderne geschiedenis kon ik nu 
de nog verse sporen terugvinden van een samenleving die gebukt ging onder de totale controle van 
de partij, een samenleving waarin tientallen miljoenen hun deviantie betaalden met hun leven. Mijn 
jaar in Moskou werd een tijd van reflectie over politieke systemen, ideologieën en culturen.  
Het aanvatten van de rechtenstudie het jaar daarop ging dan ook gepaard met het doel om steeds 
door de regels te kijken en na te denken over hoe de samenleving door deze normen beïnvloed 
wordt. Suffice to say dat dit in België geen makkelijke opdracht is, en wanneer de mist verdween, 
bleek het plaatje niet fraai te zijn. Een gemaakte samenleving, waarbij het normatief panacee wordt 
aangewend om elk maatschappelijk probleem als een bezeten apuncturist weg te prikken, bleek de 
door generaties wetgevers nagestreefde uitkomst te zijn.  
Het leek mij een vreemde manier van denken, hoewel ik - gezond verstand aside - niet tot een 
onderbouwd betoog voor een alternatief idee kwam. Ik besloot mij, in het licht van de zoveelste 
“moeder der alle verkiezingen”  te verdiepen in het liberale gedachtegoed. Hier vond ik eindelijk de 
waarden, ideeën en bedenkingen terug die ik reeds lang in mij meedroeg, uitgelegd en verdiept op 
een wijze die mij toeliet mijn visie te onderbouwen. De rede gevonden.  
 
Uiteraard stopt de trein hier niet. In afwachting van de vergaring van een grotere kennis van de 
liberale filosofie en zijn perifere disciplines, benadruk ik dan ook vooral mijn praktische kwaliteiten. Als 
bestuurslid zal ik steeds klaarstaan met ideeën en bereidwilligheid om te helpen bouwen aan het 
nobele project die het studentenverbond nastreeft. Ook mijn kritische blik laat mij zelden in de steek 
en dat betekent dan weer dat ik er ook zelf mee om kan. Tenslotte kan ik u steeds vermaken met 
rondje vodka ,vergezeld van een authentieke Russische proost. 
 
Geëngageerde groet, 
 
 
Mats Cuvelier 

 


