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Jong N-VA in beweging

Eindstreep
We zijn er bijna! In februari loopt het af: dan legt het dagelijks bestuur haar
mandaat neer, waarna de leden - jij dus – op 18 februari opnieuw een voorzitter
en bestuur kiezen.
Dat de eindstreep in zicht komt, is geen reden om uit te bollen. Dit bestuur blijft
werken tot in de laatste week, want er blijft werk op de plank. Toch mogen we al
terugblikken op bijzonder mooie resultaten!
Een opsomming zal je hier niet lezen van alle activiteiten, opleidingen, debatten,

Jong N-VA Dessel
schenkt gemeente
zitbanken
Jong N-VA Dessel heeft op het
Hofplein twee zitbanken plechtig
ingehuldigd. Het idee ontstond op
een warme zomeravond. Tijdens
de volgende bestuursvergadering
schoten de jongeren onmiddellijk
in actie en zijn de banken een
feit. De banken zijn betaald met
opbrengsten van activiteiten.

acties, opiniestukken, administratieve hervormingen, huisstijlvernieuwingen,
sprekersavonden, cantussen, symposia, plaatsbezoeken, reizen en feesten die
we op touw gezet hebben. Daar is deze pagina niet groot genoeg voor.
Belangrijk is vooral de visie achter deze initiatieven. Want Jong N-VA is grondig
geprofessionaliseerd. Twee jaar geleden miste onze vereniging een project waar
we samen aan konden bouwen. Vandaag staat Jong N-VA voor vernieuwing, door
ideeën en mensen te laten doorstromen binnen N-VA en de Vlaamse Beweging.
Dit is de fundamentele leidraad bij al het werk dat we verzet hebben.
De doorstroming van ideeën vereist duidelijke standpunten. Daarom hebben
we het Voorsprong-congres georganiseerd, waaraan honderden Jong N-VA’ers
meewerkten. Dit titanenwerk is uitgemond in een ideologisch handvest voor vijf
fundamentele thema’s.
Het Voorsprongmanifest is de basis voor tientallen persberichten en
opiniestukken. Jong N-VA breekt regelmatig door de mediamuur: alle grote
nationale media pikten al standpunten van ons op, van Knack over De Standaard
en De Morgen tot de VRT. De stem van Jong N-VA klinkt in het publieke debat. De
doorstroming van ideeën is een succes gebleken waarop we moeten doorzetten.

Jong N-VA Lebbeke
houdt zwerfvuilactie

Jong N-VA Gent
organiseert
spelletjesavond
Op 4 oktober hield Jong N-VA
Gent een bordspellenavond
met leden van verschillende
Gentse politieke jongerenverenigingen. Tijdens en
na het spelen (met daarbij
enig gerstenat) werd er
kennisgemaakt en gekeuveld
over politiek. Een gesmaakte
avond
die
zeker
voor
herhaling vatbaar is.

Op zaterdag 8 oktober nam Jong
N-VA Lebbeke naar jaarlijkse
gewoonte deel aan de gemeentelijke zwerfvuilactie. Het bestuur
wil de aandacht vestigen op het
probleem van sluikstorten. “Wij
pleiten voor strengere straffen
voor sluikstorters, want vandaag
komen die er vaak veel te gemakkelijk van af”, klinkt het.

De doorstroming van mensen wordt dé uitdaging voor het volgende bestuur.
Want de verkiezingen van 2018 zijn een enorme opportuniteit om honderden
Vlaamse jongeren te mobiliseren!
Als voorzitter gaat mijn nadrukkelijke dank uit aan al de bestuursleden én
de medewerkers voor de zeer aangename samenwerking. Maar ook aan de
honderden vrijwilligers, de ontelbare toffe mensen die ik leerde kennen en die
Jong N-VA maken tot wat het is.
Het was een bijzonder genoegen uw voorzitter te mogen zijn.
Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter
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Ronduit! wordt uitgegeven door Jong N-VA vzw
Hielpen mee aan dit nummer: Tomas Roggeman, Dylan Vandersnickt, Thomas Villa, Viktor Rooseleer, Sarah Van Hassel, Freya
Perdaens
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Zware bierenavond met Jong N-VA
Noord-Brabant
Op zaterdag 19 november organiseerde het gemotiveerde team van
Noord-Brabant voor de eerste keer haar zware bierenavond. Om iedereen
iets te kunnen aanbieden hadden ze een uitgebreide keuzelijst van meer
dan 35 zware bieren. Topattracties van de avond waren de burgemeester
van Keerbergen (Dominick Vansevenant), het Klauwaard bier en hun
schattige mascotte!

Fotografie: N-VA en Jong N-VA, Joris Kelchtermans, Pieter Paul
Moens, Foto I&C
Vormgeving: Els Delang
Eindredactie: Xavier Lesenne
Druk: Nevelland • 9031 Gent • info@nevelland.be
Contact: 02 227 15 67
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Dixit

Hanna Courtijn
Je bent vier jaar geleden schepen geworden. Had je
dit verwacht toen je je verkiesbaar stelde?
Vanaf ik de beslissing nam mij verkiesbaar te stellen
voor de partij, heb ik mij voor de volle 100 procent
ingezet. Mijn inzet leverde een adequaat resultaat op.
Bovendien had ik een goede ploeg met mensen die
mij steunden gedurende mijn campagne.
Je was pas 20 jaar oud toen je de eed aflegde.
Kreeg je daarom de bevoegdheid Jeugd?
In eerste instantie was het mijn ambitie en
vraag om jeugdbeleid te maken. Tijdens de
bevoegdheidsverdeling op het eerste schepencollege
leek het vanzelfsprekend om mij dan ook een
jeugdgerelateerde invulling te geven. Ik kreeg
ook de bevoegdheden Communicatie & ICT en
ontwikkelingssamenwerking toegewezen.
Op welke verwezenlijking ben je het meeste trots?
Een realisatie is het gevolg van een collegiaal
besluit genomen door het college. De schepenen
maken elk voor hun eigen bevoegdheid
voorstellen en bereiden die voor. In 2017 stel ik het
gemeentelijk communicatieboek voor waarin een
evenwichtige waaier aan digitale en schriftelijke
communicatiemedia wordt aangeboden. Bovendien
is dit jaar het gemeentelijk serverpark volledig
vernieuwd, zodat we klaar zijn voor de integratie
OCMW en de gemeente, en de digitalisering volgens de
conceptnota van informatie Vlaanderen (Vlaanderen
Radicaal Digitaal). Wat de jeugd betreft, investeerden
we voornamelijk in een nieuw gebouw voor de Chiro
en investeringswerken bij andere jeugdverenigingen.
Er moet nog twee jaar bestuurd worden. Wat wil je
zeker nog verwezenlijken?
Ik plan vooral de verdere vernieuwing van het ICTplatform in de gemeente. Verder streef ik naar het
ontwerp van een duurzame speelroute die ik graag
tijdens de volgende legislatuur zou willen uitvoeren.

“Zoek steun!

Bouwen kan je
niet alleen”

Naam
Woonplaats
Leeftijd

Hanna Courtijn
Oosterzele
24

Functie Schepen van Jeugd, ICT,
		 Communicatie en Ontwikkelings		samenwerking

In 2018 zullen heel wat jongeren meedoen aan de
lokale verkiezingen. Welke boodschap heb jij voor
hen?
1.

2.

3.

Wees niet onzeker! Vliegen tussen grote vogels
loopt niet altijd van een leien dakje, hoewel de
hoogvliegers vaak ook de laagvallers zijn.
Zoek steun! Bouwen kan je niet alleen. Zij
die, net als ik, ervan overtuigd zijn dat in
een evoluerende maatschappij moderne
communicatie en opbouwende jeugdwerking
essentiële onderwerpen zijn, mogen steeds
bij me aankloppen met hun suggesties. Altijd
welkom.
Maar vooral: ga ervoor. Elk begin is moeilijk
maar aan politiek doen is zeker geen verfoeilijke
bezigheid.

Dylan Vandersnickt
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Zet die ploat op

Wat een feest!
Jong N-VA werd
15 jaar en dat
moest gevierd
worden.
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Jonathan Holslag ga
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boeiende uiteenzettin
g over de
nieuwe machtspolitie
k

Aleix Sarri Cam
geeft uitleg over
laanse onafhanke

Zoals dat bij ons past, was dat niet zonder de
nodige verzorging van geest en lichaam. Overdag kon wie dat wilde zich verdiepen in Snapchat en Instagram, was er voor anderen een
boeiende lezing over de nieuwe machtspolitiek
of kon je al aan het aperitief beginnen tijdens
een gepersonaliseerde cocktailworkshop. Heb
jij de Jong N-VA-cocktail al geproefd? Een must
have voor elk afdelingsfeestje!
Na het eten barstte dan het feest los. Het
Klauwaard bier werd uitvoerig getest en goed
bevonden. Maar daar hield het niet op. We
schudden de beentjes los op de opzwepende
hits die Les Truttes op ons afvuurden en doken
daarna samen de nacht in met de ene dansplaat
na de andere.
Kortom, het was geweldig. Ik hef u een
Klauwaard op nog eens 15 van die geweldige
jaren!
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Maak zelf de Jong N-VA cocktail!
Benodigdheden:
Tumbler of waterglas/ shaker/mengglas-kleine
shaker/barlepel/ijsschepje/strainer/snijplankje/scherp
mesje/citrusperser/maatbeker/zwart kort rietje
Voorbereiding:
Ga voorzichtig met een limoenpartje rond het glas en
dep hierna het glas in witte suiker. Hierdoor krijg je
een mooi wit randje. Pers een limoen zodat je het sap
gemakkelijk kan gebruiken.

Shaken maar tijdens
de cocktailworkshop
!

margo
Cataelijkheid

Fase 1: Techniek “Build Up”
Ingrediënten:
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1 braambes
1cl braamsiroop (Monin)
1cl limoensap
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Plet de braambes in het glas met behulp van een
stamper (muddler) tot een puree. Voeg de braamsiroop
en limoensap toe en roer alles tot één mengsel.
Vul het glas met crushed ijs tot aan de helft van het
glas.
Fase 2: Techniek “Shaken”
Ingrediënten:
4,5 cl wodka
4 cl mangosap
3 cl ananassap
1cl appelsap
1cl rietsuikersiroop

rd!
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1cl limoensap
Giet alle ingrediënten in een shaker. Voeg
grote ijsblokken toe en shake krachtig voor
ongeveer 10 sec. Giet alles voorzichtig met
de strainer boven het crushed ijs in het glas
zodat je duidelijk een “Build Up” effect krijgt
en je duidelijk het donkere kan onderscheiden
van het geel en tenslotte krijg je door het
shaken aan de top van je glas een wit
schuimpje. Afwerken met een citroen zeste:
snij 4 sneetjes van de citroenschil en leg het
boven op de cocktail zodat het lijkt op de
krassen van het Jong N-VA-logo.
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Recept gemaakt door
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Jong N-VA re(a)geert

Gelijke kansen voor
mannen en vrouwen
in de politiek!?
Gesprekken onder vrouwelijke politici komen al snel
terecht op het onderwerp ‘seksisme’. Zo lazen we ook
in het artikel van Stephanie d’Hose van Open Vld in de
Knack van 22 oktober. Het stereotiepe denken blijft na
al die jaren en zoveel inspanningen en maatregelen
later nog altijd overeind en zorgt ervoor dat er geen
vooruitgang komt in gelijke kansen voor iedereen.
Zoektocht naar vrouwen
“Maar vrouwen krijgen de dag van vandaag toch wel kansen
in de politiek?”, zegt men dan. Inderdaad, als vrouw krijg je
kansen en respect voor het werk dat je doet, maar die kansen
zijn er enkel en alleen door de opgelegde quota en zijn geen
spontaan resultaat van onze huidige samenleving. Een
duidelijk voorbeeld zien we bij de lijstvorming. Vrouwelijke
lijsttrekkers zijn schaars. Er moet blijkbaar nog altijd ‘gezocht’
worden naar vrouwen. De vrouwen zijn er echter wel, maar
wordt er niet te veel over heen gekeken?
We stellen vast dat vrouwen meer overtuigingskracht nodig
hebben om de stap naar de politiek te zetten. Is dat niet omdat
ze ‘bang’ gemaakt worden voor die harde mannenwereld en
voor opmerkingen zoals “moet je er niet zijn voor je man en
je kinderen?”. Zulke seksistische opmerkingen en gedrag
helpen de situatie zeker niet vooruit.

Duoraadsleden
Met haar voorstel voor duoraadsleden blijft CD&V steken
in het stereotiepe rollenpatroon van ‘moeder de vrouw’ die
niet kan vergaderen omdat ze een oppas nodig heeft voor
haar kinderen. Politiek is een persoonlijk engagement dat
inderdaad een impact heeft op het gezinsleven en vergt veel
organisatie van beide partners. Maar is politiek daarom een
voorrecht voor de man? Moeten vrouwen blijven gebukt gaan
onder een schuldgevoel ten opzichte van hun kinderen?
Onderlinge concurrentie
Ook een grotere solidariteit onder vrouwen zou een pluspunt
kunnen zijn. Jammer genoeg oordelen ook vaak vrouwen zelf
dat een vrouw waarschijnlijk is uitgekozen door haar uiterlijk
en voorkomen en niet voor haar bekwaamheid of ervaring.
Deze concurrentie onder elkaar is onnodig en nefast.
Politieke organen moeten een weerspiegeling zijn van de
maatschappij. Zowel mannen als vrouwen moeten daar
hun plaats vinden en de kans krijgen om hun mandaat uit
te oefenen, elk op hun eigen manier en met wederzijds
respect. Laat vrouwen gerust vrouw zijn in de politiek
in plaats van een bitch in de harde mannenwereld.
Sarah Van Hassel

Communautair op scherp door CETA
In tijden van een herstelregering, waar het communautaire naar de achtergrond lijkt te verschuiven, is het soms voor
ons allen doorbijten. Gelukkig is het nooit lang wachten en kunnen we rekenen op ons Waalse kameraard en regionalist
Paul Magnette. Zo zette hij onlangs met CETA het communautaire weer scherp op de agenda.
De kritiek van Magnette is gebaseerd op het zaaien van twijfel en angst. Met het teren op frustratie en een focus op het onderuithalen
van positieve projecten, zet hij zichzelf en de PS in een onfraai rijtje van hedendaagse populisten. Elk van zijn bewaren kan eenvoudig
doorprikt worden. Eten we straks chloorkippen? Nee, het Europese voorzorgsprincipe blijft gegarandeerd. Schrijven multinationals
straks onze wetten? Helemaal niet, elke lidstaat behoudt volheid van bevoegdheid inzake het voeren van een eigen beleid.
Het belang van CETA
Canada is een land dat qua cultuur en normen en waarden zeer nauw aansluit bij Europa. Door een verdrag met hen te sluiten, en ons
zo als één blok te presenteren, kunnen we de norm zetten voor de rest van de wereldeconomie. Europa kan zijn kwaliteitsnormen,
veiligheidsnormen, maar evenzeer duurzaamheidsnormen uitdragen. We kunnen een sterk economisch front vormen om voluit te
gaan voor een klimaatvriendelijke economie.
Het protest van Magnette
Met al die voordelen vraagt elk weldenkend mens zich af wat de PS bezield heeft om te proberen CETA te torpederen. Vanuit de
federale regering van 2009 tot 2014 heeft de PS het akkoord mee ondersteund. De frustratie van de PS is makkelijk te begrijpen in de
Belgische context. De PS is alle macht op federaal niveau verloren, en heeft zich teruggetrokken in haar Waalse bastions. Vanuit de
Waalse regering voert zij verzet. Niet op inhoud, maar om platte partijpolitieke spelletjes.
Deze hele episode stelt me toch vrolijk. CETA komt er, Magnette is geplooid. En de doctrine van De Wever is nog maar eens bevestigd:
als het er op aan komt, zullen de Walen zelf hun regionalistische reflex tonen. Uitstekende vooruitzichten naar 2019!
Thomas Villa

6

Blik op de wereld

De presidentsverkiezingen: verslag uit Miami
Tijdens de Freedom Summit in Porto besloot het bestuur van de EYC (European Young Conservatives)
om deel te nemen aan een bijeenkomst van de IYDU in Miami. De IYDU (International Young Democratic
Union) is een wereldwijde organisatie waarin centrumrechtse politieke jongeren van over de hele
wereld zich verenigen. Deze bijeenkomst vond plaats tijdens een historische verkiezingsstrijd voor het
presidentschap van de Verenigde Staten. Onze man ter plaatse was Viktor Rooseleer.

Op mijn eerste dag in de States besloot ik met collega’s uit Portugal en Australië om naar
een rally van Donald Trump te gaan kijken. Een massa mensen die enthousiast over hun
kandidaat-president zijn. We zouden dat maar heel vreemd vinden. Het lijkt een beetje
op een rockconcert zonder muziek. In afwachting van de speech van Trump worden er
allerlei slogans geroepen van “Drain the swamp” tot “Lock her up”. Tijdens de speech
staat iedereen recht en worden nog meer slogans gescandeerd.

Op de tweede dag was president Obama in Miami om campagne te voeren voor Hillary Clinton.
Ook dat wou ik natuurlijk niet missen. Bij het lange aanschuiven werd ik aangeklampt door
vrijwilligers. Deze bijeenkomst voelde veel anders aan. Het enthousiasme voor hun kandidaat was
veel kleiner, maar hun afkeer voor Trump was zeer hevig. Na een lang voorprogramma kon Obama
zijn retorisch talent bovenhalen.

De volgende dag begon de bijeenkomst van de IYDU met vertegenwoordigers van
centrumrechtse jongerenafdelingen van over heel de wereld. Verschillende boeiende sprekers
die stuk voor stuk een verschil hebben gemaakt in eigen land kwamen hier spreken. De meest
indrukwekkende persoon was Sirley Ávila León, een Cubaanse mensenrechtenactiviste.
Om haar het zwijgen op te leggen werd er een aanval met machetes georganiseerd door de
Cubaanse staat. Dat er bij ons nog steeds mensen zijn met sympathie voor een regime dat
geen oppositie toelaat, dissidenten onderdrukt en geen respect heeft voor mensenrechten
vind ik zeer verontrustend!
De vierde dag gingen we in groep naar een get-out-to-vote-event van Marco Rubio. Na de bijeenkomst van IYDU begon de
verkiezingsobservatie. We bezochten een campagnebureau van Hillary Clinton en van kandidaat-senator Marco Rubio.
Op de dag van de verkiezingen gingen we kijken naar de stembureaus.
Het was er zeer rustig omdat een grote groep kiezers al gaan stemmen
was voor verkiezingsdag. Toch werd er nog campagne gevoerd aan
de stembureaus zelf. De avond van de verkiezing zelf hebben we de
uitslag gevolgd op het overwinningsfeestje van Marco Rubio. Later
werd het snel duidelijk dat Donald Trump tegen alle verwachtingen in
erin geslaagd was te winnen en alle peilingen helemaal fout bleken te
zitten. Er heerste een hele vreemde sfeer op dat moment. Sommigen
waren diep teleurgesteld en anderen waren ongelooflijk gelukkig.
Maar voor de meeste Amerikanen was er die avond weinig gebeurd.
De opkomst in deze verkiezing was ongelooflijk laag en het raakte vele
Amerikanen hun koude kleren niet wie er nu won.
Na deze hectische week met de verkiezingen had ik nog een beetje tijd
in Miami over om nog de toerist uit te hangen en bezocht ik nog Miami
Beach en de Everglades om deze onvergetelijke trip te beëindigen.
Viktor Rooseleer
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18 februari
Nationale bestuursverkiezingen
en Afdelingsraad 1
4 maart
Afdelingsraad 2
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