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Welkom bij
team #Voorsprong

Inhoud eerst!

Jong N-VA in beweging

Dat we met Jong N-VA graag een stapje in de wereld zetten, is

Jong N-VA Noord-Limburg:
Blue Assist

ondertussen bekend. Dat Jong N-VA’ers beloftevolle politici zijn,
ook. Maar nog veel belangrijker dan de politieke vaardigheden of
de ontspanning, zijn de inhoudelijke voorstellen die we samen
uitwerken.
De vorming van een toekomstbeeld voor onze samenleving en het
bepalen van de maatregelen die nodig zijn om dat te bereiken: dat
is de essentie van politiek. Daarom hield Jong N-VA enkele weken

Zeven gemeenten hebben na een initiatief van Jong
N-VA Noord-Limburg een engagementsverklaring
van BlueAssist getekend: Bree, Hamont-Achel,
Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt
en Peer. BlueAssist helpt mensen die zich slecht
kunnen uitdrukken. Via een kaart of app kunnen ze
eenvoudige vragen stellen aan hun omgeving.
Lees hun vraag. Jouw antwoord helpt hen weer
verder en geeft jou een goed gevoel!

geleden het Voorsprong-congres, over vijf prioritaire thema’s die
de leden zelf hadden kozen. Dit congres is niet enkel een eindpunt
van een inhoudelijk traject dat we samen doorheen een half jaar
doorlopen hebben: het is vooral een startschot voor de inhoudelijke
profilering van Jong N-VA naar de buitenwereld toe.
Ik nodig je graag uit om samen met ons na te denken over het
beleid dat wij in Vlaanderen willen. Binnenkort starten we met
werkgroepen die onze standpunten zullen uitwerken over het
landbouwbeleid, mobiliteit en over de Europese Unie. Heb je

Jong N-VA Groot-Lede: Sterdagen voor Music for Life

Jong N-VA Groot-Lede tekende in december naar jaarlijkse gewoonte present
op de Sterdagen met pannenkoeken en Leedse koffie. Dit jaar werd er een
heel weekend hard gewerkt en gezwoegd ten voordele van Music For Life. De
Leedse jongeren konden zo 190,72 euro schenken aan Bednet.

interesse om mee te denken, of wil je zelf deelnemen aan een
werkgroep over een ander thema dat jij belangrijk vindt?
Contacteer jong@n-va.be!
Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Jong N-VA Landen:
VZW Bindkracht in de
bloemetjes

De bestuursleden van Jong N-VA
Landen vonden het hoog tijd dat
de vrijwilligers van VZW Bindkracht
beloond werden voor hun inzet.
Bindkracht zet zich in voor personen
met een beperking. Op 6 januari
zetten ze de VZW in de bloemetjes.

Jong N-VA Rupel: Doorstart afdeling

Op 11 februari schoot Jong N-VA Rupel uit de startblokken. De Rupelse
N-VA-jongeren leggen de nadruk op twee punten: bruggen bouwen tussen de
verschillende gemeenten én jongeren de leuke kant van politiek laten zien.

Erkenningsnummer: p608042 • V.U. en afzender: Tomas Roggeman, Koningsstraat
47 bus 6 , 1000 Brussel • Verschijnt trimestrieel: winter, lente, zomer en herfst
Afgifte kantoor: Gent X • maart 2016

Colofon

Ronduit! wordt uitgegeven door Jong N-VA vzw

Fotografie: N-VA en Jong N-VA, Nico Van Dam, Joris Kelchter-

Hielpen mee aan dit nummer:
Tomas Roggeman, Andy Pieters, Tom Vanderschoot, Dylan
Vandersnickt

mans, Pieter Paul Moens. Foto cover: (c) ID/Nico Van Dam

Redactieraad:
Nand Cremers, Dylan Vandersnickt, Thomas Villa, Joris
Kelchtermans, Matthias Cooreman, Wouter Folens, Els Delang

2

Vormgeving: Maarten Debruyne
Eindredactie: Xavier Lesenne
Druk: Nevelland • 9031 Gent • info@nevelland.be • T. 09 371 57 16
Contact: 02 227 15 67

•

ronduit@jongnva.be

HALFWEG!
Een jaar geleden verkoos jij het Dagelijks Bestuur dat aanblijft tot
februari 2017. Met één jaar op de teller maken we de balans op
van 1 jaar Jong N-VA met voorzitter Tomas Roggeman!
Jong N-VA tot een motor van vernieuwing maken voor de N-VA
en voor de Vlaamse Beweging: dat is het project van deze
bestuursploeg, en de leidraad van al wat we ondernemen. De
doorstroming van jonge mensen en frisse beleidsideeën staat
hierin centraal. Deze beleidsfilosofie gaat uit van een bottom-up
aanpak met een heel open werking en participatie van onderuit.
Afdelingen
Het hart en de ziel van Jong N-VA liggen bij de afdelingen.
Daarom wordt intensief ingezet op de versterking van bestaande
afdelingen en de oprichting van nieuwe. In het voorbije
bestuursjaar gingen we op bezoek bij 46 afdelingen. Met ‘Jong
N-VA Toert’ trok het bestuur rond om de lokale besturen te
leren kennen en hun verwachtingen en noden te onderzoeken.
Dit culmineerde in de studiedag ‘Jong N-VA over z’n Toeren’,
waarop we ervaringen en goede praktijken tussen afdelingen
uitwisselden. De oprichting van afdelingen zelf wordt voortaan
nauwgezet begeleid met een Pre-startproject (PSP), dat een
sterke opstart met een goede groep garandeert. Zo werden zeven
nieuwe afdelingen opgericht.
Leden
Voor Jong N-VA’ers die willen doorstromen in de politiek, zetten
we in op politieke vormingen. Onafhankelijkheid, integratie,
onderwijs, … Talloze thema’s werden behandeld in infosessies of
debatten. Bovendien koppelen we het nuttige heel graag aan het
aangename: zie de rondvaart in de Antwerpse haven of het bezoek
aan natuurgebied Kattevenne. Sinds het laatste Zomertreffen
heeft ook het Maastrichtse nachtleven voor ons geen geheimen
meer! Minstens zo belangrijk zijn praktische vaardigheden.
Spreken voor publiek, interviewtechnieken, persberichten
schrijven: de workshops op het jaarlijkse Wintertreffen zijn een
must voor iedereen met politieke ambitie.

Inhoud
Elke Jong N-VA’er kan haar of zijn hart ophalen door mee te
denken en te discussiëren over het beleid. We debatteren altijd
inhoudelijk op de Afdelingsraad, maar vooral op ons Voorsprongcongres tekenden we de krijtlijnen uit voor ons Vlaanderen van
de toekomst. De deelnemers zullen deze geweldige ervaring
ongetwijfeld niet snel vergeten!
Publiekswerking
Een nieuwe website, een nieuw ledenblad, een nieuw logo: Jong
N-VA zit in een nieuw kleedje. Zo kunnen we nog zichtbaarder
dan voordien onze stempel drukken. Dat is zeker het geval met
onze acties over onder meer de pensioenhervorming en Leopold
II, en met de talloze persberichten en opiniestukken waarmee
Jong N-VA deelneemt aan het publieke debat, van jeugdraden tot
de vluchtelingencrisis.
Wat brengt het komende jaar?
Tussen nu en februari 2017 ligt er nog veel werk op de plank.
We voorzien nog meer nieuwe afdelingen over heel Vlaanderen.
Afdelingen zullen een nieuwe lokale handleiding krijgen, met
blauwdrukken voor acties rond ledenwerking en financiën.
Afdelingen zullen opnieuw van elkaar leren op de Afdelingsraad.
Met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht organiseren we
meer politieke vormingen voor wie een politiek mandaat heeft of
dat ambieert. Dit zal opnieuw pieken in praktische vormingen op
het Wintertreffen. Het Zomertreffen leidt ons naar Edinburgh, waar
we zullen leren van de Schotse separatisten (en whiskystokers).
En in het najaar vieren we het 15-jarig jubileum van Jong N-VA!
We geven er nog een lap op!
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Succesvol
congres:
Team #Voorsprong
kan de boer op

Na een congrestraject van
bijna 9 maanden zetten
we op zaterdagavond 5
maart de kers op de taart:
de finale stemming over de
#Voorsprong-congresteksten
en de overhandiging van
de finale teksten aan de
moederpartij.
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“We mogen gerust van een succes spreken”, zegt
congresvoorzitter Andy Pieters. “De organisatie was vlekkeloos,
de debatten boeiend en de leden waren enthousiast en met
velen. We maakten er samen een succes van voor de miljoenen
Vlamingen die de volgende generaties zullen invullen. Om hen
perspectief te bieden en te tonen dat het anders en beter kan.”

NA EUROREALISME, NU OOK ECOREALISME

“Dit #Voorsprong-congres is bovendien een nieuwe start voor
Jong N-VA. Uiteraard hebben we als jongerenpartij een visie op
welvaart en bescherming. Uiteraard hebben we als jongerenpartij een visie op het onderwijs- en jeugdbeleid. Maar zoals we als
Jong N-VA pleitbezorger zijn van eurorealisme, zetten we voortaan ook het zogenaamde ecorealisme op de kaart.”
“Ecorealisme is het huwelijk tussen vrije markt en ecologie. We
beantwoorden de klimaatuitdagingen vanuit ratio en wetenschap,
niet vanuit sentiment. We overstijgen de valse tegenstelling tussen economie en ecologie. Een cruciale rol is daarbij weggelegd
voor technologie en innovatie.”

Wist je dat…
Sommige feestbeesten pas om 6 of 7 uur ’s morgens in hun bed
lagen tijdens de congresnachten?
Het liedje bij de start van de openings- en slotzitting afkomstig
is van jong Vlaams talent: Kenn Colt met Feels Like a River?
Maar liefst 140 kijkers via de online toepassing Periscope de
openingszitting bekeken vanop afstand?
Uiteindelijk slechts 30 resoluties onbeslist bleven na de
commissievergaderingen?
Ook Vlaams Parlementsleden Sofie Joosen en Karl Vanlouwe
de slotzitting van het congres bijwoonden?
Europees parlementslid Sander Loones tijdens een interview met
Villa Politica nog steeds de nieuwe Jong N-VA-pin opgespeld
had? Zo fier is hij op Jong N-VA!
De finale congresteksten weldra op de splinternieuwe website
www.jongnva.be zullen verschijnen?

Op het #Voorsprong-congres werd dat concreet ingevuld.
De groene visie van Jong N-VA stelt innovatie, marktwerking en logisch denken boven regelneverij, marktverstorende subsidies of extra overheidsstructuren.

HIER IS TEAM #VOORSPRONG

Teksten schrijven is één ding. Onze ideeën op het terrein waarmaken en mensen enthousiasmeren rond onze
standpunten, is een ander verhaal. Dat is niet alleen de
verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur en onze
kaderleden. Het is een verantwoordelijkheid van ieder individueel lid van Jong N-VA.
Sinds het congres zijn alle leden van Jong N-VA samen
Team #Voorsprong. Het is aan ons om onze standpunten
uit te dragen, te verdedigen tussen pot en pint, op studentendebatten, tijdens familiefeesten, en ja… vooral ook binnen onze moederpartij.
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Blik op de wereld

Een stad erbij
Iets meer dan 30 000. Zoveel asielzoekers verwierven in 2015 het recht om in
ons land te blijven. Hiermee kwam er op één jaar tijd een volledige stad als Lier,
Tienen of Lommel bij in Vlaanderen. De impact daarvan is gigantisch, onder
andere op ons sociale weefsel. Vlaams onderzoek leert ons dat van het aantal
vluchtelingen dat in 2002 erkend werd, er in 2010 slechts 40 % aan het werk was.
Ook de verschillende culturele achtergronden kunnen stevig botsen met onze
eigen culturele identiteit. Toch blijven heel wat politici uit het linkse spectrum dat
koppig ontkennen.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat op 14 januari de Werelddag van de Migranten en
de Vluchtelingen bijna onopgemerkt voorbij is gegaan. Jong N-VA wil een hele
andere vluchtelingenpolitiek. De klemtoon moet worden gelegd op de Europese
buitengrenzen, zodat asielzoekers niet tot diep in Europa kunnen doordringen om
pas daar een asielprocedure op te starten. De asielaanvraag zou aan de grenzen
van Europa moeten worden ingediend zodat er een onmiddellijke selectie kan
gebeuren.
Het is de taak van Europa om landen als Turkije te ondersteunen. Dat land heeft
heel wat asielzoekers op haar grondgebied maar beschikt niet over voldoende en
juiste middelen. Een sterk akkoord met wederzijdse rechten en plichten moet een
prioriteit zijn.
Wij hopen alleszins dat meer mensen zich scharen achter de zoektocht naar
duurzame oplossingen. Oplossingen die rekening houden met de verschillende
aspecten, van cultureel tot economisch en sociaal. Opdat de volgende Werelddag
niet onopgemerkt voorbij zal gaan.
Tom Vanderschoot

Jong N-VA re(a)geert

Sociale correcties, ja, maar waakzaam blijven
Beeld je eens in dat onze partij zou pleiten om sociale correcties te schrappen. De storm van verontwaardiging zou
onvoorstelbaar zijn. Nochtans worden veel van onze verdedigbare voorstellen op zulke wijze onthaald. Maar nu is er geen
reden tot paniek, want dit voorstel komt van het sociale gezicht van de regering, CD&V.
Althans als het aan de CD&V-jongeren ligt. Jong CD&V wil de vele sociale correcties onder de loep nemen en er enkele van
schrappen. Het vrijgekomen geld wil hij gebruiken om uitkeringen en laagste lonen te verhogen. Dat staat in De Morgen van 28
januari. Jong N-VA kan zich alvast vinden in het voorstel.
Toch moeten we erover waken dat de zwakste groepen in onze samenleving niet het slachtoffer worden van het schrappen
van sociale correcties. Wij denken bijvoorbeeld aan beursstudenten of kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Als men het
vrijgekomen budget zou gebruiken om alle lage inkomens te doen stijgen, moet men met deze groepen rekening houden.
Energie is een beter voorbeeld, aangezien alle mensen energie gebruiken. Maar ook hier schort er iets aan het Jong CD&Vvoorstel. Als Vlaanderen vandaag de sociale correcties van de energiefactuur wil schrappen, moeten de inkomsten ook meteen
stijgen. Het probleem is dat dit federaal moet gebeuren. Zo zie je maar weer dat het institutionele een sociaal beleid vaak in de
weg staat.
Zoals we op ons #Voorsprong-congres hebben bevestigd, is armoedebestrijding voor Jong N-VA een kerntaak. Jong N-VA
stelt zich dus de vraag welke sociale correcties Jong CD&V wil schrappen, opdat de armoede niet zou stijgen.
Dylan Vandersnickt
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Dixit

“

Als jonge schepen
sta ik open voor
nieuwe dingen”

Sofie Hoefman
Je bent nu ongeveer drie jaar schepen, hoe bevalt
het je tot nu toe?
Zeer goed. Het was in het begin vooral wennen
omdat het een functie is die ik niet echt kan
vergelijken met mijn vorige professionele
achtergrond. Ik was tot dan medewerker van
Kamerlid Sarah Smeyers, maar dan werk je vooral
achter de schermen. Als schepen stond ik vanaf
dan zelf ‘in the picture’. Ik ben ook de jongste
schepen in het college, en dat is toch ook een factor
met voor- én nadelen. Ik vroeg me vooral af hoe het
zou zijn om met allemaal nieuwe mensen samen te
werken en echt zelf een beleid uit te stippelen.
Inmiddels, drie jaar verder, draait alles op volle
toeren, dankzij de mensen om me heen en de
diensten die mij mee ondersteunen. Ik heb ook heel
veel boeiende mensen mogen leren kennen. Als
schepen sta je nu eenmaal midden de mensen en
is het je taak om altijd een luisterend oor te hebben.
Je kreeg de portefeuilles Cultuur en Vrije Tijd.
Was je al wat thuis in deze materie?
Ik had me wel goed voorbereid, maar er bestaat
geen standaard leerschema waarin staat wat je
nu wel of niet moet kennen. Dat leer je nu eenmaal
al doende. Cultuur en vrije tijd zijn items die me
enorm boeien; zelf ben ik een creatief iemand. Ik
hou enorm van culturen, reizen, kunst, schilderen,
tekenen, muziek en poëzie.
Je bent met 28 lentes een jonge schepen, speelt
je dat soms parten?
Zoals ik al zei, heeft de ‘jonge’ leeftijd zijn voor- en
nadelen. Zo keken er in het begin nogal wat mensen
op toen ze een schepen ontmoetten die zo jong
was én vrouw. Blijkbaar is het beeld van de rijpere
man als schepen toch nog redelijk vastgeroest.
Het grootste voordeel van mijn leeftijd is dat ik
open sta voor verschillende visies en meningen.
Ik zit niet vastgeroest in bepaalde vooroordelen of
visies. Ik ben ook erg veerkrachtig als het op kritiek
aankomt, omdat ik dit vooral zie als een kans om
te groeien.
Het grootste nadeel is misschien dat je het gevoel
hebt dat je je extra moet bewijzen tegenover
sommigen. Al valt dat in mijn geval zeer goed mee.
Op welke reeds verwezenlijkte projecten ben je
best wel fier?
Vorig jaar hebben we een erg mooie ‘Visite’tentoonstelling kunnen bouwen met bekende
werken uit het MuhKa in Antwerpen; dat was een
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Sofie Hoefman
Herzele
28
Schepen van Cultuur,
Bibliotheek, Toerisme, 		
Erediensten- en nietconfessionele levens-		
beschouwingen en Inburgering

erg bijzonder project, omdat een gemeente de
kans krijgt om moeilijk toegankelijke bekende
werken tentoon te stellen op eigen bodem en zo de
eigen inwoners kennis te laten maken met kunst.
Tegelijkertijd werd deze tentoonstelling helemaal
opgebouwd en uitgewerkt door Herzelenaren zelf.
Het was een heel intensief maar erg mooi project,
dat we volgend jaar opnieuw willen realiseren – zij
het dan in een compleet nieuw jasje.
We hebben in 2014 ook voor de allereerste keer
een Herzeelse cultuurmarkt uit de grond gestampt;
iets wat blijkbaar echt werd geapprecieerd door
de Herzeelse culturele verenigingen en (amateur-)
kunstenaars.
Daarnaast hebben we in 2014 de prijs gewonnen
voor de ‘beste bibliotheek van Vlaanderen en
Brussel’, iets waar het volledige bestuur erg trots
op is. We kregen zelf de minister van Cultuur op
bezoek. We hebben hem dan ook een erelidkaart
van de bibliotheek aangeboden.
Nu staat er nog een pilootproject op het programma
voor de dorpskern van Ressegem. Dit project
is een van de vijf geselecteerde pilootprojecten
die ondersteund worden door de Vlaamse
Bouwmeester. Los daarvan zijn er een heleboel
kleinere initiatieven die toch een verschil gemaakt
hebben in het vrijetijdsleven in Herzele; we hebben
een nieuwe reeks van dorpswandelingen in het
leven geroepen, waarbij mensen terug het gevoel
van fierheid over hun eigen dorp ontdekken; we
organiseren actieve verwendagen in de bibliotheek;
we mogen elk jaar meer en meer bezoekers lokken
naar onze Steenoven, het gemeenschapscentrum,
…
Heb je advies voor andere politiek ambitieuze
jongeren?
Laat je niet afschrikken door wat andere zeggen of
denken en ga er gewoon voor. Neem kritiek aan als
iets positiefs, om uit te leren. En vooral: luister naar
anderen en sta open voor andere meningen.
En als het even tegenzit: denk dan aan de vele
mensen die achter je staan en die je steunen.
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23 april
Afdelingsraad 2
28 april
Infoavond Intercommunales
met Andries Gryffroy
25 juni
Afdelingsraad 3
20-26 juli
ZOmerTreffen in Schotland
24 september
Afdelingsraad 4
3 december
Afdelingsraad 5

#nva2016 verdient net
dat tikkeltje extra #nieuw
#logo #mechelen #nvapix

@SanderLoones

voor
klauwtjes opgepind
Speciaal @Jongnva
;-)
ebat @villapolitica
Asielcrisis/Turkije-d

dit

@Simons_Wendy

De grootste maar vooral de meest ambitieuze
jongerenpartij, dat is @Jongnva #Voorsprong

Jong N-VA Gent mocht als eerste
de nieuwe VRT-nieuwsstudio bezoeken!
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