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Jong VLD zwaait de plak
Liberale jongeren hebben in deze 21ste eeuw een grote rol te spelen. Overal komen 
overheden in ernstige moeilijkheden door hun expansieve uitgaven en hun onuitput-
telijke drang naar meer regelgeving. In het bijzonder in ons land is er noodzaak aan 
gefundeerd beleid dat minder lasten en meer vrijheden en verantwoordelijkheden 
beoogt. Met verenigde liberale kracht kan Jong VLD de aanzet vormen tot deze 
noodzakelijke politieke hervormingen die de toekomst van ons, jongeren, veilig moet 
stellen.

Het is verbazingwekkend hoe onze generatie kalm blijft bij de gedachte dat we voor 
deze excessen zullen moeten opdraaien. Jong VLD moet het voortouw nemen in het 
inspireren van deze jonge mensen tot politieke actie en maatschappelijk engagement.

Jong VLD moet het voortouw nemen in maatschappelijke discussies als die over de 
GAS-boetes of over het optrekken van de leeftijd om een pintje te mogen drinken. 
Vraag aan 100 jongeren op straat wat Jong VLD voor hen betekent en je weet dat er 
werk aan de winkel is. 8% van de 16-jarigen wil Open Vld stemmen. Het volstaat niet 
om reactief in te spelen op actualiteit in bijvoorbeeld socio-economische thema’s. We 
hebben de focus nodig om zelf proactief thema’s die jongeren aanbelangen op de 
agenda te plaatsen. Met een lokale focus wil ik jongeren concreet duidelijk maken dat 
liberale recepten noodzakelijk zijn. 

De afgelopen jaren bouwde ik in Deerlijk een team met als bedoeling onze lokale 
afdeling op de kaart te plaatsen. Na 40 jaar één gemeenteraadszetel te hebben 
gehad, realiseerde ik als lijsttrekker voor de eerste keer in de geschiedenis drie zetels 
in een gemeente waar CD&V sinds mensenheugenis over een absolute meerderheid 
beschikt en N-VA surfte op de nationale golf. Alle drie de zetels gingen naar jongeren. 
De aanzet tot dit succes was de oprichting van Jong Vld Deerlijk. We startten in 2009 
met drie en tellen ondertussen bijna 60 leden in een gemeente met 12 000 inwoners. 
Jaarlijks organiseren we sprekersavonden, bedrijfsbezoeken en evenementen als 
Modeshow D-LUXE, Gotcha en een Pokertornooi waarmee we honderden jongeren 
inspireren. 

Ook bij Jong Vld West-Vlaanderen ben ik actief en 
eerder zat ik al in de Raad van Bestuur en de kern 
van Jong Vld Nationaal. Mede met die ervaring wil ik 
onze nationale jongerenvereniging van bij de basis 
opbouwen tot de meest relevante en wervende politieke 
jongerenvereniging. 

Gaan we samen die uitdaging aan?

Bert Schelfhout

Bert organiseerde o.a. bedrijfsbezoeken en de eindejaarsreceptie (2011) voor Jong VLD WVL.

Wervend voor vrijheid en vooruitgang...

DEERLIJK

Jong Vld is snelst
groeiende afdeling
Jong Vld Deerlijk valt in de prij-
zen.Onderleidingvanvoorzitster
Angelique Lefebvre is Jong Vld
Deerlijkdesnelstgroeiendeafde-
linginhet land.BredeneenKnok-
ke-Heist eindigden respectieve-
lijk tweede en derde. «We won-
nen het winteroffensief dat liep
van 1 januari tot 21 maart,» rea-
geert Angelique Lefebvre. « We
wonnen 250 euro. Die besteden
we bij een van onze komende
groepsactiviteiten.» (DRD)

Michiel Van Roose, Brugge
“Met zijn spontane creativiteit slaagt 
Bert erin jongeren warm te maken 
voor politiek.” 
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Nieuwe website en nieuwsbrief
Een vernieuwde website moet onze organisatie interactief beter 
ondersteunen. We moeten de lat hoger leggen voor wat betreft 
de communicatie in de nieuwsbrief en de Joenk om wervend en 
inspirerend onze ideëen uit te dragen. 
 

Naar een sterkere organisatie... 

Inleiding tot het liberalisme  
Jong VLD moet een inleiding tot het liberale denken van circa 20 
pagina’s realiseren voor alle leden en nieuwe leden.

Boodschap framen met cartoons
Een cartoonist moet bepaalde standpunten aantrekkelijk visueel 
voorstellen om te ‘sharen’ op social media.

Onze liberale ideëen spreken een ruime groep jongeren 
aan. Jong VLD moet zich bij deze jongeren relevanter 
maken door pro-actief aan agendasetting te doen. Dit 
bereiken doe je door doordachte communicatie, een 
laagdrempelige organisatie en de juiste focus. 

1

2

3

4

Lokale kracht is nationale ‘macht’ 
Jong VLD Nationaal moet in contact staan met elke lokale 
afdeling zodat de drempel van lokaal naar nationaal zo laag 
mogelijk ligt. Lokaal gedragen nationale standpunten hebben 
de beste effectiviteit. 

SMS naar  naburige afdelingen
Jong VLD moet de lokale afdelingen die een activiteit 
organiseren de mogelijkheid geven om een smsje te laten 
zenden naar leden van naburige afdelingen. Dit verhoogt de 
betrokkenheid en motivatie. Leden moeten zich voor deze 
service kunnen uitschrijven. 
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Evenement voor jongeren 
Jong VLD moet een jaarlijkse activiteit ambiëren voor jongeren. 
In de context van een bestaand evenement of festival voorzien 
we ruimte waar jongeren in contact kunnen komen met onze 
organisatie. Een minidebat, een boekencorner, een controversiële 
mening van een artiest,... de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Vergaderingen opwaarderen & coaching 
Elke Raad van Bestuur voorzien we een spreker. Allerhande thema’s 
moeten ervoor zorgen dat je als lid van de RvB iets bijleert wanneer 
je komt vergaderen. Ik denk bijvoorbeeld aan coachingsessies over 
hoe debatteren, discussie over specifiek thema met reader, …

Sprekerslijst te raadplegen door lokale afdelingen
Een diverse lijst met sprekers aanleggen dewelke lokale 
afdelingen kunnen raadplegen voor een inhoudelijke activiteit.

Zomer-Herfstuniversiteit opwaarderen
Met topsprekers en gerichte discussiemomenten moeten we de 
inhoudelijke output en de waarde van dit weekend verhogen. 
Jong VLD moet een referentie worden op vlak van kwaliteitsvol 
inhoudelijk debat. Een dagdeel moeten we voorbehouden om niet-
leden van onze universiteit te laten proeven.  (vb. aan de hand van 
een debat in een studentenstad)
 

Wie beter ambieert, moet de norm uitdagen.

Sander Dalle, Dendermonde
“Bert startte de lokale afdeling 
in Deerlijk en maakte die zeer 
succesvol. Hij bied een op maat 
gemaakte ondersteuning voor lokale 
afdelingen.” 

Nationale actiedagen
Via nationale actiedagen kunnen we lokale afdelingen beter 
betrekken bij het verkondigen van standpunten. Jong VLD 
nationaal voorziet promomateriaal en de lokale afdelingen 
gaan ‘de boer op’ om zich te profileren bij jongeren en media.
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YoungVLDTube 
Aan de hand van frisse, uitdagende video’s wil ik ons liberale 
verhaal duidelijk maken. Enkele van heel wat mogelijkheden...

Hoe willen wij, liberale jongeren, duurzaamheid rijmen met vrije 
markteconomie?  Hoe kunnen we werkelijk evolueren naar een duurzame 
transitie voor onze samenleving? Bepaald overheidsingrijpen (vb.
zonnepanelen) is nefast voor onze planeet.

De sociale inspectie achterna: we gaan undercover kijken hoe de sociale 
inspectie de bedrijven werkelijk op onortodoxe wijze het mes op de keel zet.

Uitdagende reportage over ‘Europa op ramkoers’? Wat met 
jeugdwerkloosheid? Met besparingen? Jong VLD wijst de weg. 

Het sociale huisvestingsbeleid in Vlaanderen faalt. De overheid 
spendeert vele miljoenen zonder concreet resultaat. En toch staan zoveel 
duizenden jongeren in de kou als ze een eigen woning willen verwerven.  
Grond- en pandendecreet maakt woningen duurder. 

Een reportage over het gezicht achter een faillissement. Met daarbij 
de invalshoek dat we in België meer begrip moeten hebben voor 
ondernemerschap, maar ook voor mensen die falen.  Het ‘right to 
failure’ moet in België ook een plaats krijgen.

Een reportage over de miskleunen van de Vlaamse Regering: ‘De 
Sauna van Peeters’, de miljoenen van Lieten, het Vlaamse Energiebedrijf 
uit de doeken,  het derde VRT-net...

Reportage over samenstelling van de energieprijs. 
 
Jouw idee?  bertschelfhout@gmail.com

Elke reportage moet grensverleggend, voldoende stout en uitdagend zijn 
voor het doelpubliek. Confer ‘Basta’. 

Let’s get personal
Model United Nations (MUN)
Uit 150 kandidaten werd Bert in 2008 
geselecteerd door de UGent voor de 
internationale debatwedstrijd ‘WorldMUN’ 
van Harvard University. Deze diplomatieke 
simulatie vond plaats in Puebla, Mexico. Het 
UGent-team kaapte enkele awards weg op 
deze prestigieuze wedstrijd.

Sociale Raad UGent
Aan de UGent werd Bert met het record aantal 
studentenstemmen verkozen tot voorzitter van 
de Sociale Raad. Hij stond gedurende twee jaar 
aan het hoofd van voorzieningen als  resto’s,  
homes en student- en sportvoorzieningen.

Route du Soleil
Bert won 3 jaar geleden samen met zijn 
vriendin Naïma de eerste editie van Route 
du Soleil. Verkleed als een pas getrouwd 
koppel slaagden ze erin om als snelste van 
150 teams de 6 dagetappes af te leggen om 
zo Barcelona te bereiken.

Groepsleider Chiro
Bert was 17 jaar lang actief binnen Chiro 
Sellewie. Hij was 5 jaar leider waarvan 
twee jaar groepsleider. 

De overheid moet in dienst staan van mensen, niet omgekeerd.
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Liberale recepten
Liberalen stellen het zelfbeschikkingsrecht van het 
individu centraal. Dit impliceert een beperkte overheid, 
die mensen een basispakket aan kansen biedt om zichzelf 
te ontplooien. Dit in een samenleving waarin werken 
loont, en waar vrije keuzes niet worden geremd door 
overdreven reglementering. Politici willen herverkozen 
worden en hebben (on)bewust de neiging om de staat  
steeds groter te maken met meer wetten en lasten.  
Jong VLD moet het voortouw nemen om tegen dit 
overheidsfalen (public choice) in te gaan en onvrijheden 
aan te vechten. 

Niemand zal ontkennen dat onze sociale welvaartstaat onder druk 
staat. De druk is zo hoog, dat deze dreigt ineen te storten als er niet 
drastisch wordt hervormd.

We moeten de feitelijke pensioenleeftijd (58) verhogen. Het 
aantal effectieve gewerkte jaren moet sterker doorwegen bij de 
berekening van het pensioen. We kunnen bijvoorbeeld een aantal 
onrechtvaardige formules van ‘gelijkgestelde periodes’ afschaffen. 
Ook bepaalde ambtenarenpensioenen moeten we hervormen.  
 
Binnen de gezondheidszorg zijn er nog veel anomaliën die moeten 
worden weggewerkt. Wie zichzelf laat steriliseren kan hiervoor rekenen 
op een tussenkomst van de overheid. Wil men dit ongedaan maken 
omdat men later plots beslist om opnieuw kinderen te krijgen, dan kan 
men opnieuw rekenen op ‘sociale zekerheid’.  Moet de samenleving 
opdraaien voor dergelijke keuzes?

De overheid moet in dienst staan van mensen, niet omgekeerd.

Liberale & lokale fond

Debatten
Tijdens het scholierendebat in februari 
te Torhout loodste Bert Open Vld van 
de vijfde plaats (voor debat 12%) naar 
de eerste plaats (na debat 24%). Andere 
debaters waren parlementsleden Wouter 
De Vriendt (Groen!), Bercy Sleghers 
(CD&V), Daphné Dumery (N-VA) en 
staatssecretaris John Crombez (Sp.a).  

LVSV Gent
Bert was actief bij LVSV Gent, de 
liberale studentenvereniging. In 2007-
2008 was hij verantwoordelijk voor 
de redactie van het ‘Neohumanisme’, 
de publicatie van LVSV Gent. In 
2008-2009 organiseerde hij als 
activiteitenverantwoordelijke o.a. de 
‘studie’trip Oxford-Londen.

Lijsttrekker in Deerlijk
In 2012 was Bert lijsttrekker van 
Open Vld Deerlijk. Na 40 jaar één 
zetel, groeide Open Vld -in een CD&V 
bastion- naar 3 gemeenteraadsleden, 
alle 3 Jong VLD’ers.

Mercedes Van Volcem
Bert werkt vier jaar voor Brugs politica 
en Vlaams Parlementslid Mercedes Van 
Volcem. Die ervaring is een grote troef  
voor het politieke veldwerk. 

Stefaan Reynaert, Oudenburg
“Ik ken Bert als enthousiaste doener. 
Hij maakte het verschil in West-
Vlaanderen door politiek inzicht met 
doorzettingsvermogen te rijmen.” 
 

De overheid moet in dienst staan van mensen, niet omgekeerd.
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Reactie - discussie
#JongVLDwervend 
@bertschelfhout 

In Vlaanderen zijn er 92 000 wachtenden voor een sociale woning. 
Wie ooit een sociale huurwoning toegekend kreeg, mag blijven, 
ook al verdiend men veel meer dan de toelatingsvoorwaarde. Wie 
zich verbetert moet de intentie hebben om de huurwoning na verloop 
van tijd te verlaten om zo plaats te maken voor wie de woning op dat 
moment echt nodig heeft.  

Discriminatie van alleenstaanden aanpakken
Koppels die samen wonen of kinderen krijgen, genieten heel 
wat voordelen die alleenstaanden niet hebben. Het is een vrije 
keuze om samen te zijn of alleen te wonen. Uiteraard heb je 
schaalvoordelen als je met een partner door het leven gaat. 
De overheid hoeft dit niet a priori te belonen of te bestraffen.  
Jong VLD kan een rol spelen in het aankaarten van heel wat 
onrechtvaardigheden. 

Onderwijs is een essentiële kerntaak 
van de overheid. Elk kind, waar ook 
geboren, heeft mijn inziens recht op 
degelijk onderwijs en een gezonde 
leefomgeving. Er is een serieus tekort 
aan geld voor scholenbouw, maar de 
Vlaamse Regering besteedt wel extra 
geld aan de VRT voor een derde net  
dat amper kijkers heeft en geen enkele 
meerwaarde biedt ten aanzien van het 
huidige aanbod. 

Daan Wij, Lubbeek
“Bert begrijpt snel de essentie van 
maatschappelijk debat. Constructief en 
begeesterend draagt hij onze liberale 
boodschap uit.” 

Samen sterk: met z’n drietjes
Voor een inhoudelijke activiteit werkten 
Jong VLD Wortegem-Petegem, Jong 
VLD Waregem en Jong VLD Deerlijk 
samen. Zo kwam Gwendolyn Rutten haar 
boek voorstellen. Je krijgt voldoende 
volk op de been en organisatorisch vul je 
elkaar perfect aan. Met z’n drietjes is de 
ideale formule :-). 

Ideeën om je afdeling te versterken vind je op 
http://www.bertschelfhout.be/

Samen...
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De grote subsidiequiz
Zowel federaal, regionaal, provinciaal als gemeentelijk 
kunnen mensen aanspraak maken op  honderden  subsidies. 
Slaag jij erin om de subsidies die niet bestaan te identificeren?  
Stuur een mailtje naar bertschelfhout@gmail.com met als 
onderwerp ‘snoeien in het bos van subsidies’. Geef het juiste 
antwoord en win een pint!

1. wie een scharrelkip koopt, krijgt 1 euro subsidie per kip.
2. subsidie voor circuskunsten.
3. 125 euro subsidie voor gebruik herbruikbare luiers. 
4. subsidie tot 50% voor de installatie van wellness- en fitnessfaciliteiten.
5. een subsidie ten belope van de helft van de kostprijs voor 
inschrijvingsgeld bij de wielerbond voor het organiseren van een lokale 
wielerwedstrijd. 
6. subsidie voor de aankoop van een fruitboom.  
7. subsidie voor het aanbieden van schoolmelk.
8. subsidie voor het onderhouden van je eigen haag langer dan 50m.
9. subsidie voor het aankopen van geluidsmeters.
10. projectsubsidie voor het organiseren van een wedstrijd 
boogschieten.
11. subsidie voor het openstellen van privébos.
12. subsidies voor bijzondere journalistieke projecten.
13. subsidie voor een vakantieuitstap.
14. subsidie voor oprichting, de uitbreiding en de modernisering van 
bedrijfsgebouwen.
15. subsidies voor het telen van klaver. 

Bart Vanmarcke, Mol
“Bert combineert laagdrempeligheid 
met een stevige inhoudelijke 
liberale fond.” 

Grenzen verleggen

Aan al deze subsidies hangt een maatschappelijk en administratief 
kostenplaatje. Bert wil snoeien in het bos der subsidiefantasieën. Jong 
VLD kan aan de hand van acties en video’s bepaalde absurditeiten aan 
de kaak stellen om zo het maatschappelijk debat te bewerkstelligen.

Heb je weet van andere 
absurde subsidies die je van 
bepaalde overheden kan 
krijgen? Aarzel niet en geef 
input @ bertschelfhout@
gmail.com.
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Verkiezing Raad van Bestuur

Provincie Antwerpen
Adriaenssens Mathias – Kapellen
Anciaux Bavo – Mechelen
Atoyan Areg – Groot-Antwerpen
Claes Philip – Groot-Antwerpen
De Marteau Vicky – Klein-Brabant
Joukes Eline – Groot-Antwerpen
Mostmans William – Groot-Antwerpen
Nulens Diego – Groot-Antwerpen
Ryckewaert Stephanie – Groot-Antwerpen
Van Der Auwera Bert – Groot-Antwerpen
Van Echelpoel Jerry – Schilde – ‘s Gravenwezel
Vanmarcke Bart – Mol
Verelst Emilie – Niel
Verwimp Wietse – Groot-Antwerpen
Vloemans Cedric – Herentals

Provincie West-Vlaanderen
De Ruytter Stijn – Kortrijk
Demely Jolyce – Kortrijk
Demuynck Valtin – Avelgem
Descamps Thijs – Westhoek
Devinck Mitch – Knokke Heist
Pillen Jasper – Brugge
Platteau Stefanie – Menen
Rogiers Michiel – Lichtervelde
Vandendriesche Willy – Veurne
Vander Stichele Maarten – Kortrijk
Vanroose Michiel – Brugge
Wybo Thomas – Brugge

Provincie Limburg
Baillien Hendrik – Tongeren
Bogaerts Bram – Bilzen
Custers Ann-Sofie – Maaseik
Dirikx Maarten – Lommel
Lantmeeters Michaël – Hasselt
Malfait Milka – Hasselt
Nys Philippe – Maaseik
Vandebroek Frederic – Leopoldsburg
Vanwing Thomas – Herk-de-Stad

Provincie Oost-Vlaanderen
Aelbrecht Siemon  – Lebbeke
Dalle Sander – Dendermonde
De Groote Pamela – Gent
De Meester Nick – Buggenhout
Devriendt Jeroen – Gent
Lateur Bart – Zottegem
Nasra Yasmine – Aalst
Pijpelink Hans – Sint-Niklaas
Teirlynck Bruno – Latem-Deurle
Vandersnickt Steven - Berlare
Van Hulle Antony – Destelbergen
Van Kerckvoorde Niek – Gent

Provincie Vlaams Brabant
 (geen verkiezingen)
De Bousser Maarten – Affligem
Dewael Frank – Brussel
D’haveloose Olivier – Brussel
Neys Frédérique – Kortenberg
Sempels Femke – Tienen
Sterckx Gert-Jan – Vilvoorde
Van Muylder Thomas – Zaventem
Wij Daan – Lubbeek

Elk lid kan vier stemmen uitbrengen op de kandidaten voor de Raad van Bestuur. De 
8 kandidaten met de meeste stemmen per provincie worden afgevaardigd naar de 
40-koppige Raad van Bestuur. 

Stephanie D’Hose, Gent
“Bert is een echte teamspeler. Hij 
slaagt erin om ons op een inspirerende 
wijze te motiveren.”

Jong VLD grensverleggend  en relevant
 
De werkelijke uitdaging waar we als liberale jongerenvereniging voor 
staan is relevant zijn. Dat doe je niet zomaar. Het betekent dat jongeren 
die a priori niet tot het liberale kamp behoren, een bepaalde  pathie voor 
je verhaal ontwikkelen. Of ze nu voor of tegen zijn, je hoort tot het debat. 

Om dit te doen  moeten we grenzen verleggen. Proactief de agenda bepalen. 
Grensverleggend zijn betekent ook dat je afstand moeten kunnen nemen 
van de dagdagelijkse praktijk van politieke reacties uitsturen en traditionele 
activiteiten organiseren. Je verhaal moet verder rijken dan dat.

In Deerlijk slaagde ik er in Jong VLD relevant te maken met fraaie 
resultaten. Op café of op evenementen spreken Jongeren over Jong VLD. 
Ook andere lokale afdelingen slagen hierin. We moeten die lijn doortrekken 
naar nationaal. In dit boekje vind je heel wat voorstellen in die richting.  
Het belangrijkste is dat de kapitein van het schip het kompas kan lezen 
en de wensen van zijn passagiers begrijpt.  Zo zorgen we ervoor dat vele 
andere talenten willen meevaren.
 
Ik weet dat we hiermee de lat hoog leggen. Maar dat is wat ik als uitdager  
wil doen. Samen met jullie, wervend zijn voor vrijheid en vooruitgang. 

Bert



Hoe en wanneer stemmen?

Stem Bert Schelfhout

De Jong VLD verkiezing verloopt via het internet. Elk lid zal een 
e-mail krijgen met daarin de code en instructies voor het stemmen. Van 
zaterdag 26 oktober tot zaterdag 2 november kan men online stemmen.
Krijg je geen e-mail voor 26 oktober? Stuur dan een e-mailtje naar 
info@jongvld.be met de vraag naar je mogelijkheid om te stemmen.

Elk lid kan één stem uitbrengen  voor de kandidaten voor het 
voorzitterschap. Elk lid kan vier stemmen uitbrengen op de kandidaten 
voor de Raad van Bestuur. De 8 kandidaten met de meeste stemmen per 
provincie worden afgevaardigd naar de 40-koppige Raad van Bestuur. 
De kandidaten vind je binnenin dit boekje.

Je stem effectief uitbrengen verhoogt de democratische legitimiteit van 
de verkozen kandidaat. Doen dus!

2014 wordt een heel belangrijk verkiezingsjaar. De toekomstige 
Jong VLD voorzitter zal hierbij een belangrijke rol moeten 
spelen. Bert heeft als enige kandidaat-voorzitter ervaring 
met lokale, regionale en federale verkiezingen. Met die 
ervaring kan hij het beste uit onze jongerenkandidaten halen. 

Bert bouwde vanuit het niets in vier jaar tijd een van de 
succesvolste Jong VLD afdeling van het land. Deerlijk won 
de eerste ledenwervingsactie en bereikt met z’n activiteiten 
1000’en mensen. Die lokale ervaring zal een belangrijke rol 
spelen bij de verdere uitbouw van het nationale niveau.  

Met een offensief liberalisme wil Bert Jong VLD relevant 
maken bij een brede groep aan jongeren. Net zoals in Deerlijk, 
legt hij nu opnieuw de lat hoog. Met zijn motiverende, 
laagdrempelige stijl maakt Bert veel jongeren warm voor 
het liberale verhaal. 


