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Verbondenheid

Jong N-VA in beweging
Jong N-VA Duffel op
uitstap naar de Westhoek

Verbondenheid en gemeenschapsvorming zijn de
hoekstenen van de maatschappijvisie van Jong N-VA.
Dat klinkt theoretisch maar toch brengen we het
haast dagelijks, bewust en onbewust, in de praktijk.
Jeugdbewegingen waar jongeren engagement
opnemen, de sportclub waar je nieuwe vrienden
ontmoet, of gewoon samen een uitstap maken: het zijn
doordeweekse voorbeelden van hoe ieder van ons deel
uitmaakt van een groep.
Jong N-VA is zelf een netwerk dat jongeren
samenbrengt. Niet alleen voor politieke activiteiten
maar ook voor evenementen en zelfs buitenlandse
reizen. Onze netwerken zijn veel meer dan enkel
politiek: het zijn vooral vriendschapsbanden die zich
uitstrekken van de Westhoek tot de Maas, en die maken
dat elk van ons een dragend deel is van onze Vlaamse
gemeenschap.

Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Jong N-VA Duffel trok naar de
Westhoek om een dag te vertoeven in
het spoor van de honderdduizenden
soldaten die hier gedurende de
Eerste Wereldoorlog hun vaderland
verdedigden en sneuvelden. Tijdens de
Last Post legden ze ook een krans neer
aan de Menenpoort in Ieper. Omwille
van het groot succes zal de uitstap in
het voorjaar herhaald worden.

Jong N-VA Westkust
zet je op het juiste
spoor!
Pablo, Gauthier, Sarah en Amélie,
bestuursleden bij Jong N-VA
Westkust, trokken naar het station
van Koksijde om flyers uit te delen.
Zo informeerden ze de studenten
over de mogelijkheden die de
gemeente Koksijde hen biedt om
goedkoper te pendelen, zoals met
taxicheques en de fikse korting op
de campuskaart van de NMBS.

Jong N-VA Meetjesland
opgestart

Jong N-VA Dessel
verkoopt plantjes
t.v.v. ‘Kom op tegen
Kanker’
Nadat er 4 jaar lang geen plantjes
meer werden verkocht in de
gemeente, pikte Jong N-VA Dessel
de draad terug op. In een recordtijd
van 10 uur gingen er zo’n 460
plantjes over de toonbank, waardoor Jong N-VA Dessel meteen
3.293 euro kon doorstorten aan
‘Kom op tegen Kanker’.

Op 1 oktober werd Jong N-VA
Meetjesland opgericht. Ze omvat
12 deelgemeenten van Aalter tot
Zelzate. Op 15 oktober hielden we
al onze eerste activiteit waarbij
we Meetjeslandse cuberdons en
Eeklose jenever verkochten op het
eetfestijn van N-VA Eeklo.
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Afdeling in de kijker

JONG N-VA KORTRIJK-HARELBEKE-KUURNE
V.l.n.r.: Frédéric Hénonin, Roeland Houttekiet, Geert Bourgeois, Mathias Demarcke (voorzitter Jong N-VA Ledegem-Wevelgem-Lendelede), Anke Seynaeve, Giovanny Saelens, Gilles Verriest en Maxim Vlieghe. Niet op foto: Davy Maes, Wout Patyn, Stijn Vanhauwaert, Laurens Goeminne, Fleur De Buck
en Wouter Verreydt.

Jong N-VA Kortrijk-Harelbeke-Kuurne is een intergemeentelijke afdeling. Hoe gaan jullie om met de
verschillen in de drie gemeenten?
We zitten overal in de meerderheid dus eigenlijk is er voor
Jong N-VA KoHaKu weinig verschil tussen de gemeenten.
We richten ons op de jongeren, op onze toekomstvisie.
Vanuit die instelling organiseerden we samen met andere
jongerenpartijen uit Kortrijk jongerendebatten en dat willen we graag opnieuw doen. Dat zorgt er ook voor dat we
kritisch zijn en blijven voor de eigen moederafdelingen.
Je wordt binnen de gewone N-VA-afdeling natuurlijk wél
geconfronteerd met de rol van de meerderheid. En dat
is toch een heel andere insteek met veel meer nuances,
de soms noodzakelijke compromissen... . Het is tegelijk
interessant en uitdagend om er als kritische jongeren
zoveel mogelijk deel van uit te maken. Met succes hebben we daarom ook ingezet op meer jongeren binnen de
N-VA-besturen.
Een intergemeentelijke afdeling biedt alleen maar voorde-

Echte acties zijn bij onze afdeling tot nu nog schaars,
maar we spelen wel in op de actualiteit door zowel op
Twitter als op Facebook kort op de bal te spelen. Zo
schreven zowel Gilles als Wout een stuk over Catalonië.
Anderhalf jaar geleden protesteerden we al eens met succes tegen de uitbreiding van een nertsenkwekerij.
Zoiets gebeurt natuurlijk niet om de haverklap - en maar
goed ook - maar dat bracht ons toen in the picture.

“

Het is vooral
belangrijk om de
drempel laag te
houden”
Wat willen jullie nog graag realiseren?
Als Jong N-VA willen we in 2018 een duidelijke boodschap
brengen die aantoont dat we de jeugd serieus nemen, hen
op de voorgrond plaatsen en hen binnen zoveel mogelijk
thema’s aan bod laten komen.

len: meer bestuursleden, meer ideeën, een betere werkverdeling en dat terwijl niemand echt belemmerd wordt om
ook aandacht te hebben voor de eigen gemeente.
Op welke acties en activiteiten zijn jullie het fierst?
De Kortrijkse ‘After Wu(r)k’ wordt mee gedragen door twee
van onze Jong N-VA’ers: Anke en Davy. Die activiteiten zijn
keer op keer voltreffers die op een breed publiek kunnen
rekenen - daarop mogen ze terecht fier zijn. Ook de jongerendebatten leveren telkens nieuwe leden op.

Welke boodschap willen jullie aan de andere afdelingen
van Jong N-VA geven?
We vergaderen in een losse sfeer op verschillende locaties, organiseerden in het verleden al eens een Jong N-VA
café, de After Wu(r)ks, we bezoeken zomermarkten, ... .
Het is vooral belangrijk om de drempel laag te houden. Zo
word je immers gemakkelijker aangesproken. Dat verkleint
ook de stap voor wie nog niet meteen in de politiek durft
te stappen.
De woelige geschiedenis van Jong N-VA Kortrijk leert
echter vooral dat volhouden loont.
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Politiek en jeugdbewegingen: hand in hand!?
Vrijdag 20 oktober was het weer Dag van de
Jeugdbeweging. Elk jaar komen alle jeugdbewegingen samen om ‘hun’ dag te vieren. En dat
verdienen ze, want elke week zijn er weer duizenden jongeren die zich inzetten in hun lokale
jeugdbeweging. Net zoals Viktor Rooseleer, Tim
Pluys en Josse Verdegem, die ook actief zijn
binnen Jong N-VA.
Jullie zitten alle drie zowel in een jeugdbeweging als in
de politiek. Is er een natuurlijk verband tussen engagement opnemen in het middenveld en de politiek?
Viktor: Volgens mij is er een sterk verband tussen je inzet
voor een jeugdbeweging en, als je interesse hebt voor de
politiek, je inzet voor de samenleving in een breder geheel.
Vooral als leiding moet je toch een soort behoefte hebben om je in te zetten voor jouw gemeenschap. In feite is
dat hetzelfde gevoel als in de politiek waardoor je ook je
engagement breder kan opnemen.

Naam: Viktor Rooseleer
Jeugdbeweging: Vanaf mijn 7e was ik bij
Chiro Sint-Ulriks-Kapelle. Ik heb als leiding bij zowat alle leeftijden gestaan. Dit
jaar ben ik gestopt maar geregeld spring
ik nog bij op zondagnamiddag.
Politieke functie: Nationaal Dagelijks
Bestuurlid, coördinator Internationale
werking en voorzitter Jong N-VA Asse.
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Is er dan ook ruimte om je eigen politieke overtuiging te
beleven in de jeugdbeweging?
Tim: Nee, maar ik vind dat ook niet nodig. Dat is voor mij
niet het doel van een jeugdbeweging.
Viktor: Inderdaad, ik hou dat liefst zo veel mogelijk gescheiden. Als je met de leiding iets gaat drinken, kan er
wel eens gediscussieerd worden of worden er wel eens
moppen over gemaakt. Maar mijn leden moeten niet per
se weten waarmee ik bezig ben. Als ze me vragen stellen
over de politiek, zal ik er wel op antwoorden, maar ik zal
nooit zelf het gesprek beginnen.
Josse: De andere leiding maakt wel genoeg grapjes zodat
de leden dat na een tijdje wel doorhebben. De oudere
leden die dan wat politieke interesse hebben, komen dan
wel eens vragen stellen. Het is niet zo dat ze dat niet mogen weten, maar in principe hou ik het liever gescheiden.

Naam: Josse Verdegem
Jeugdbeweging: Van mijn
6e tot mijn 11e was ik actief
bij de Chiro maar dan ben ik
overgestapt naar KLJ Kluizen. Daar sta ik al 4 jaar in de
leiding.
Politieke functie: Voorzitter
Jong N-VA Evergem.

Naam: Tim Pluys
Jeugdbeweging: Ik ben al
actief bij de scouts van Turnhout sinds mijn 6e en sta al 5
jaar in de leiding bij de oudste
groepen. Dit zal wel mijn laatste jaar zijn, het wordt tijd voor
iets anders!
Politieke functie: Penningmeester Jong N-VA
Stadsregio Turnhout.

Dag van de jeugdbeweging
Dus het is niet zo moeilijk voor jullie om de politiek los
te koppelen van de jeugdbeweging maar voor andere
mensen is dat misschien minder evident?
Viktor: Ja, maar soms is het gewoon als vanzelfsprekend.
Eén van de ouders van mijn leden is OCMW-raadslid voor
de CD&V en we kunnen goed met elkaar overweg. Mijn
beste vriendinnen bij de Chiro zijn links, maar het wederzijds respect is duizend keer groter dan de politieke
overtuiging.
Tim: Toch denk ik dat er ouders zijn die zelf nooit in een
jeugdbeweging hebben gezeten en die hun kinderen niet
naar een bepaalde groep zouden sturen omdat ze denken
dat de groep N-VA-gezind is. En ik wil enkel maar het beste voor mijn groep en zou niet willen dat ze leden verliezen
door mijn politieke overtuiging.

rendement ligt dus misschien wel hoger in een jeugdbeweging.
Viktor: Je kan veel minder betekenen voor een veel grotere
groep mensen in de politiek en je kan heel veel betekenen
voor een specifieke groep in de jeugdbeweging. Maar dat
betekent niet dat je de politiek moet loslaten. Of om
Edmund Burke te citeren: “The only thing necessary for the
triumph of evil is for good mento do nothing”.
Het beeld leeft dat jongeren in een jeugdbeweging vooral
links zijn. Het hele ‘Kumbaya-gevoel’ werd in het verleden wel vaker in socialistische campagnes gebruikt.
Tim: Bij Scouts & Gidsen Vlaanderen zie je dat nog wel aan
de top, maar het lijkt me niet dat dat ook echt doorstroomt
naar de individuele groepen.

Kunnen we dan spreken van een soort antipolitiek in de
jeugdbeweging?
Tim: Dat zou ik niet durven zeggen. Vorig jaar heb ik wel
een moeilijke situatie gehad omdat ik met die twee petten,
van de N-VA en de scouts, zit. Jarenlang hadden we een
stand met glühwein in onze winkelstraat en plotseling
mochten we daar niet meer staan. Ik vond dat schandalig
en heb dan ook een interview gegeven aan de regionale
tv en een opiniestuk geschreven. Dat leverde binnen mijn
scoutsgroep de kritiek op dat ik het probleem aankaartte als N-VA’er en niet als scoutsleider. En dat ik dit had
gedaan puur uit politieke belangen, terwijl ik alleen maar
mijn scoutsgroep wilde helpen.
Zijn jullie betere politici door jullie ervaring in de jeugdbeweging?
Tim: Ja, absoluut. De ervaring helpt niet alleen in de
politiek maar in het leven algemeen. Je leert met mensen
samenwerken, evenementen organiseren; het is een leerschool met een grote meerwaarde. Je leert ook verantwoordelijkheid op te nemen en dingen vast te pakken. In
de politiek is het ook belangrijk dat je niet rond de pot blijft
draaien maar recht naar de kern van de zaak gaat.
Josse: Je ontwikkelt ook veel sociale vaardighede en je
leert vooral ook probleemoplossend te denken. Als er een
probleem op tafel wordt gelegd, moet je als leidinggroep
tot een oplossing komen want je moet nu eenmaal vooruit
met je afdeling. Ook bij politieke discussies heb je niets
aan een gesprek dat tot niets leidt. Op dat vlak kan de
politiek nog wat leren van de jeugdbeweging (lacht).
Viktor: Alles in de jeugdbeweging is ook veel concreter dan
in de politiek. Het gaat niet alleen over hoe het beter zou
moeten, maar je doet het ook effectief. Daar ligt wel een
groot verschil in idealen. Haalbaarheid versus idealisme.

Viktor: Ook bij Chiro Nationaal zitten er in de koepel wel
wat socialisten. Enkel jaren geleden hadden we een liedje
met heel wat hyperlinkse clichés over armoede in. De
koepels zouden zich beter niet met politiek bezighouden
want ik voel me er soms ongemakkelijk bij. Dat is ook
mijn jeugdbeweging en door een bepaalde politieke lijn te
bewandelen, sluit je mensen uit.
Nu zitten jullie hier vredig naast elkaar maar vaak is er
ook wel wat (gezonde) rivaliteit tussen de verschillende
jeugdbewegingen. Wat denken jullie daarvan?
Josse: Uiteindelijk heeft elke jeugdbeweging en elke
afdeling hetzelfde doel: elk kind dat langskomt een zo fijn
mogelijke zondagmiddag bezorgen. Ieder doet dat met zijn
eigenheid en in elke jeugdbeweging krijg je wel wat andere
waarden en normen mee, maar het maakt weinig verschil
of je nu bij de KLJ, de Chiro of de scouts zit.
Dat is een mooie afsluiter. Bedankt voor jullie tijd!
Thomas Villa

Waar heb je dan het gevoel dat je het meeste kan
bereiken? In de jeugdbeweging of de politiek?
Tim: In de jeugdbeweging is het gemakkelijker om dingen
in beweging te zetten, terwijl de politiek veel logger is. Het
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Blik op Europa

Visca Catalunya!
Sprakeloos. Verbijsterd. Emotioneel. Zo keren
de Jong N-VA’ers terug van Catalonië naar
Vlaanderen. Een groep van negen Jong N-VA’ers
sloot aan bij de International Commission of
European Citizens (ICEC) om als internationale
waarnemers toe te zien op het correcte verloop
van het onafhankelijkheidsreferendum van 1
oktober 2017. Ondanks het brutale optreden
van de Spaanse overheid, slaagden 2,3 miljoen
Catalanen erin hun stem uit te brengen in één
van de vele scholen die dienst deden als stembureau. Liefst 90 procent van hen koos voor
onafhankelijkheid.
Catalanen, een vastberaden en geduldig volk
Dat de Catalanen er wat voor over hebben om hun stem
uit te brengen, kan je ze wel nageven. Om te verhinderen dat de Spaanse politie de stembureaus sluit, nemen
honderden Catalanen al tijdens de nacht hun toevlucht
tot de lokalen. Het wordt één van de meest belangrijke
keuzes uit hun leven. “Ik heb oudere mensen ontmoet die
uren buiten in de regen staan wachten om een stem uit te
brengen”, zegt Stephanie Devos. “Zelfs wanneer blijkt dat
Spanje de stemsoftware heeft gehackt, blijven de Catalanen geduldig. Bij het uitbrengen van hun stem vloeien
tranen over de wangen.”
Van referendum voor onafhankelijkheid naar referendum
voor democratie
Je zou verwachten dat de stembureaus vollopen met
overtuigde volksnationalisten. En die waren er zeker. Maar

wie met de mensen in de stembureaus praat, beseft dat
het vooral om democraten gaat die hun stem willen uitbrengen. “Votarem!” Het zijn gewoon Catalanen die willen
kiezen voor hun toekomst. Rien Hoeyberghs beschrijft
een opmerkelijk incident: “Een jongen met een T-shirt van
het Spaanse nationale voetbalelftal komt het stembureau
binnen. Het is duidelijk dat hij ‘No’ gaat stemmen. Terwijl
hij met zijn stembiljet richting een stembus loopt, roept hij
enkele verwijten tegen Rajoy en voor Spanje en de democratie. Onder luid applaus van de Catalanen brengt hij zijn
stem uit. Hoewel de meeste aanwezigen de onafhankelijkheid genegen zijn, moeten ook de tegenstanders daarvan
hun democratisch recht kunnen uitoefenen.”
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Spaanse furie
Dat democratisch recht werd op verschillende plaatsen hardhandig de kop ingedrukt. Jolien Raskin getuigt:
“Zwaarbewapende agenten van de Spaanse nationale
politie beuken de deuren in van de Ramon Llull-school in
hartje Barcelona. Ramen worden ingeslagen. Stembussen
in beslag genomen. Wie te dicht nadert, wordt hardhandig aangepakt. Een man toont mij zijn bebloede armen.
Terwijl een verontwaardigde menigte het Catalaanse
volkslied inzet, gaan de agenten op weg naar een volgend
stembureau. Brandweerlui versperren hen de weg. Intussen valt de regen met bakken uit de lucht. En dan hoor ik
een schot. En nog één. En nog één. Het duurt even voor
het helemaal tot mij doordringt: de Spaanse politie vuurt
groene rubberkogels af om de massa uit elkaar te drijven.
Ik ben verbijsterd.”
De beeldenstroom van het geweld kwam massaal binnen
op onze smartphones en liet niemand onberoerd. Het
stembureau waar Sanne Van Looy als observator optrad,
bleef gelukkig gespaard. “Het is dan ook een echt fort
dat de Guardia Civil ’s morgens vroeg al opgaf om binnen te vallen. Maar de angst voor een inval is de hele dag
aanwezig. Tot driemaal toe wordt vals alarm geslagen.
De deuren worden gebarricadeerd en stembussen op een
veilige plek opgeborgen.”
Europa, neem uw verantwoordelijkheid!
1 oktober 2017 zal nog lang nazinderen bij de internationale waarnemers. De intimidatie en repressie van de
Spaanse staat tijdens en in aanloop naar het referendum
zijn een democratie onwaardig. Geweld mag nooit een oplossing zijn voor een politiek conflict. Het daaropvolgende
signaal, of het non-signaal van de Europese Unie, is voor
ons onbegrijpelijk!
Jolien Raskin, Viktor Rooseleer, Stephanie Devos, Maarten
Verduyckt, Rien Hoeyberghs, Niels Vandeweyer, Christiaan
Lambrix en Sanne Van Looy, Joris Kelchtermans

Fotoverslag

ZomerTreffen
Frans-Vlaanderen
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@Sande

Kalender
25 november
Afdelingsraad
28 november
Studentenwelkom Kortrijk Digitalisering: is privacy nog
van deze tijd?
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Initiatiefnemer @pieterpaulmoens
heeft in @Plopsa de European Disability Card voorgesteld met @Zu_Demir.

16-18 februari
WinterTreffen
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In memoriam
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