
BLAUWDRUK
EEN UITGAVE VAN

HET LIBERAAL VLAAMS STUDENTENVERBOND LEUVEN

TRIMESTRIEEL BLAD - JAARGANG 45, 2016-2017, NUMMER 1- JANUARI 2017
VU: DIETER VAN ESBROECK, OVER D’AA 228, 2910 ESSEN

P.209234
AFGIFTEKANTOOR LEUVEN

LIBERTAS VINCIT



VOORWOORD
Dieter Van Esbroeck- Hoofdredacteur LVSV Leuven

hij een pleidooi voor de 
vrije markt en de apprecia-
tie voor ondernemerschap 
en tegen een rijkentaks en 
groot overheidsbeslag.

Wannes heeft een artikel ge-
schreven over de fundamen-
tele vraag die ons allemaal 
bezighoudt, namelijk of  het 
liberalisme inderdaad het re-
cept is voor een gelukkig le-
ven. Hij gaat de vergelijking 
aan met andere ideologieën 
en komt met een openhartig 
antwoord. 

Ten slotte heeft Kathy een 
artikel geschreven over 
de breuklijnen tussen de 
Vlaamse, Waalse en Brussel-
se politieke cultuur. Zij ana-
lyseert de septemberverkla-

ringen van de verschillende 
minister-presidenten.

De Blauwdruk is veranderd. 
De pagina’s zijn iets kleiner. 
De voor- en achterflap zijn 
niet meer in kleur. Boven-
dien worden er vanaf  dit 
jaar twee edities gemaakt. 
Maar niet getreurd, beste 
lezer, waar het om draait 
is niet de esthetiek (oké, 
ik geef  toe, misschien een   
beetje), maar veel belang-
rijker is de inhoud. En ver-
trouw me, die heeft niet aan 
waarde ingeboet.

In deze editie staat de 
speech die Thomas gegeven 
heeft op ons openingsde-
bat. Hierin wordt het LVSV 
kort voorgesteld. Ook doet 
hij een oproep aan politici 
om te denken aan de toe-
komst van dit land en geeft 

Regeringsperikelen

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven2

Alle teksten in dit magazine vertolken uitsluitend de mening van hun 
respectievelijke auteurs en niet die van het LVSV Leuven, tenzij anders vermeld.
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OPENINGSSPEECH
Thomas De Clercq - Voorzitter LVSV Leuven

Thomas gaf  deze speech op het 
openingsdebat.

LVSV Leuven is een partijonaf-
hankelijke en pluralistische, klas-
siek liberale studentenvereni-
ging. Buiten ons openingsdebat 
organiseren wij wekelijks onze 
Blauwe Maandag in het M-Ca-
fé, waar de formule zoals steeds 
gratis inkom/iedereen welkom 
luidt. Onze kalender kan u raad-
plegen op onze website en onze 
facebookpagina.  
 
De geschiedenis leert ons vaak 
veel, en ook hierover kan men 
een evolutie waarnemen. Het 
decentrifugale aspect van macht 
over het individu kan men al eeu-
wen gadeslagen. Eeuw na eeuw, 
periode na periode krijgt het 
individu meer vrijheid op ma-
croniveau. En terecht, want het 
resultaat is wat u allen rondom 
kan waarnemen, wat u dagelijks 
gebruikt, wat u dagelijks verkiest 
niet meer te hoeven doen.  
 Ook vandaag, staan we op een 
belangrijk punt in wat ooit ge-
schiedenis genoemd zal worden. 
In een samenleving waar onder-

nemerschap en het creëren van 
meerwaarde als iets negatiefs 
beschouwd wordt. Waar som-
migen durven beweren dat deze 
mensen criminelen zijn, dat deze 
mensen bestraft moeten worden 
met een of  andere rijkentaks, is 
een aanval op onze toekomst. 
 
Over onze toekomst gespro-
ken, deze staat op het spel. Elke 
overheid die het overheidsbe-
slag met één procent laat stijgen, 
elke overheid die de staatsschuld 
met één eurocent laat stijgen, 
legt een hypotheek op onze toe-
komst. Laat dat duidelijk zijn. Bij 
deze een oproep aan de politici 
hier naast mij: denk aan ons. Het 
belasten van bedrijven groot of  
klein, het beperken van econo-
mische winst, het subsidiëren 
van organisaties die niet zouden 
overleven wanneer ze moeten 
steunen op hun effectieve meer-
waarde of  spontane solidariteit, 
... Al deze zaken beperken onze 
kansen op zelfontplooiing. Laat 
de markt vrij, want dat is het eni-
ge instrument waarmee wij elke 
dag kunnen stemmen.  
 

Ja, de vrije markt is ons instru-
ment om de zaken te steunen die 
wij belangrijk vinden, zo makke-
lijk werkt die complexe machi-
ne. En een organisatie, de over-
heid, die beweert dat enkelen 
in een halfrond onze interesses 
en voorkeuren (met allerhande 
planbureaus en meerjarenplan-
nen) beter kunnen voorspellen 
dan wijzelf, is iets waar ik niet in 
geloof. Misschien is het tijd dat 
deze organisatie, aan ons bewijst 
waarom wij hen nodig hebben.
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AGENDA TWEEDE SEMESTER
Maandag 13 februari 2017: Liberalisme en conservatisme 

Lezing: Wat liberalen van conservatieven kunnen leren
Nicolas Bas

Dinsdag 21 februari2017: Gelijke kansen en migratie
Tweespraak: Liberale visies op gelijke kansen en migratie

Em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent, rechten)
Prof. dr. Dirk verhofstadt (UGent, filosofie)

Maandag 27 februari 2017: Discriminatie
Tweespraak: Bestaat er een grondrecht op discriminatie?

Prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven, rechten)
Prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven, rechten)

Maandag 6 maart 2017: Migratie
Lezing: Betalen wij onze beschavingspremies?
Em. prof. dr. Herman De Croo (VUB, rechten)

Woensdag 15 maart 2017: Eurocrisis
Panel: Eurocrisis

Jan Smets (voorzitter NBB)
Peter De Keyzer (Growth Inc.)

Prof. dr. Koen Schoors (UGent, economie)
Pieter Cleppe (Open Europe)

Maandag 20 maart 2017: Abortus
Tweespraak: Praktijken voor en na abortuswet

Em. prof. dr. Jean-Jacques Amy (VUB, geneeskunde)
Kathleen Alen (Fara)

Donderdag 23 maart 2017: Studentendebat

Maandag 27 maart 2017: Leoni
Lezing: Bruno Leoni: Praxeologie en het recht
Em. prof. dr. Frank Van Dun (UGent, rechten)
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Dinsdag 18 april 2017: Hayek 
Lezing: Cultuurl als bovenmenselijke kennis

Davy Dirix

Maandag 24 april 2017: Recht
Lezing: democratie en recht

Prof. dr. Laurent Waelkens (KU Leuven, rechten)

Dinsdag 2 mei 2017: Basisinkomen
Tweespraak: Basisinkomen

Em. prof. dr. Paul De Grauwe (LSE)
Prof. dr. Philippe Van Parijs (UCL)

Maandag 8 mei 2017: Popper
Lezing: Popper en wetenschapsfilosofie

Prof. dr. Jan Heylen (KU Leuven, filosofie)

Maandag 15 mei 2017: AV
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GELUKKIG LIBERAAL, 
LIBERAAL GELUKKIG
Wannes De Roeck- bestuurslid LVSV Leuven 
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Mijn studies gaan goed, ik heb 
geen problemen om rond te ko-
men en durf  te zeggen dat ik 
een aantal heel goede vrienden 
in mijn leven heb. Toch zijn er 
dagen dat ik opsta en liefst heel 
de dag in bed zou willen blijven 
liggen. Uit angst, angst dat an-
deren mij, als individu, niet zou-
den waarderen. De leegte die me 
soms overvalt als ik nadenk over 
mijn toekomst en de keuzestress 
die daarbij komt kijken geeft me 
een gevoel van onbehagen. Soms 
valt het volgens mij zelfs te om-
schrijven als ongelukkig zijn. 
Dat terwijl ik zelf  zo rotsvast 
geloof  in het liberalisme. Brengt 
dat liberalisme dat we zo hard 
nastreven wel echt geluk mee?
 
Geluk 

Voor een goed begrip van deze 
tekst is het eerst en vooral be-
langrijk het begrip geluk af  te 
bakenen. Een belangrijke libe-
raal in verband met geluk is Mill. 

Hij koppelde de utilitaristische 
gedachte –wat bijdraagt aan het 
geluk van de meesten is goed-aan 
de gedachte dat vrijheid nodig is. 
Eigen geluk, wat we toch alle-
maal willen bereiken in het leven, 
is voor Mill echter ondergeschikt 
aan het algemeen belang. Hij ver-
woordt het als “It is better to be 
a human being dissatisfied than a 
pig satisfied; better to be Socrates 
dissatisfied than a fool satisfied”. 

Toch ben ik er van overtuigd dat 
deze stelling geen stand houdt. 
Ieder mens als individu streeft ge-
luk na, wat ik gemakkelijkheids-
halve definieer als: tevreden zijn 
met de huidige levensomstandig-
heden. Als wij met z’n allen zo 
hard het liberalisme promoten, 
is dat enerzijds omdat we denken 
dat iedereen daar beter/gelukki-
ger van wordt op termijn, maar 
vooral omdat we denken dat 
we er zelf  wel bij zouden varen
.

Conservatieve en andere 
ideologieën

Zou een conservatieve houding 
dan misschien niet gelukkiger 
maken? Geen keuzestress, geen 
angst voor de toekomst, want 
alles wordt redelijk op voorhand 
bepaald. Ook geen angst om al-
leen te eindigen want partners 
kunnen geregeld worden of  naar 
verwachting worden ingevuld. 
Vasthouden aan de traditie zou 
zorgen voor een gevoel van ge-
borgenheid en is door een trial 
and error proces een verzekering 
van geluk. Wat conservatisme 
echter miskent is dat geluk een 
innerlijk en niet op te leggen 
gevoel is. De momenten dat an-
deren zeiden dat ze ergens ge-
lukkig van werden en ik mezelf  
afvroeg hoe ze dat in godsnaam 
deden, zijn haast ontelbaar ge-
worden. Geluk is geen keuze, 
maar een werk zonder einde. 
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LIBERAAL GELUKKIG
Wannes De Roeck- bestuurslid LVSV Leuven 
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als iedereen gelijk is en hetzelfde 
heeft, men gelukkig kan worden. 
De eigenheid en particulariteit 
van mensen wordt daarbij mis-
kend. Alle mensen zijn individu 
en zo verschillend dat het on-
mogelijk is om geluk te concre-
tiseren, laat staan op te leggen.

Huidige ziekte
Hoe komt het dan dat ik regel-
matig ’s morgens opsta en toch 
niet gelukkig ben? We leven in 
een liberale samenleving maar 
dat wil nog niet zeggen dat we 
zo liberaal zijn. Individuele vrij-
heid is een algemeen begrip en 
voor velen de hoofdwaarde in 
het liberalisme. Probleem is dat 
ik het bijzonder moeilijk heb 
met die in mijn eigen leven toe 
te passen. Iedere dag zie ik an-
dere mensen het beter  doen dan 
mij, alleszins in mijn opvatting,  
waardoor ik me minderwaar-
dig voel.  Onze maatschappij 
lijkt ziek. Ze lijdt aan de ziekte 
genaamd pessimistische bias. 

Geweldige liberale uitvindingen 
als de tv en het internet hebben 
dit virus meegebracht waarna het 
zich in de maatschappij heeft ge-
nesteld. Op tv zien we niet enkel 
voortdurend de gruwel die zich 
nog steeds afspeelt, en het falen 
van onze instituties maar worden 
we ook continu geconfronteerd 
met mensen die iets anders doen 
dan ons. Jaloezie steekt dan vaak 
op en vervormt zich na een tijd tot 

een minderwaardigheidsgevoel. 

Daar ligt voor ons liberalen een 
groot werkpunt. We moeten 
onszelf  meer durven zien als 
individu en onszelf  ook durven 
complimenteren. In plaats van 
onszelf  altijd te vergelijken met 
het betere moeten we het to-
taalplaatje terug bekijken. Hoe 
zwaar bijvoorbeeld de huidige 
crisis ook is, economisch doen 
we het nog steeds 10 keer zo 
goed als 100 jaar geleden. De 
prestatiemaatschappij waarin 
we zijn beland door de pessi-
mistische bias is niet leefbaar 
en moet behandeld worden. 

Zelfkritisch en minderwaardig 
zijn twee adjectieven die daar-
bij goed onderscheiden moeten 
worden. Zelfkritisch zorgt voor 
vooruitgang, minderwaardig-
heidsgevoel put ons uit en werkt 
contraproductief. Keuzestress 
zou door zo’n houding vervan-
gen worden door eigen keuzes. 
Deze eigen keuzes zijn niet goed 
of  fout maar voordeliger of  
minder voordelig. Het is inhe-
rent aan een mens om ‘fouten’ te 
maken, maar dat is juist de kracht 
van het liberalisme. Fouten zijn 
geen probleem zolang je ze zelf  
maakt. Een keuze is goed omdat 
het een eigen keuze is. Laten we 
onszelf  dan ook minder vergelij-
ken met anderen. Laten we ons 
dan niet constant willen spiege-
len aan ideaalbeelden, opgelegd 

door anderen. Laten we als libe-
raal een vrij en gelukkig indivi-
du zijn en back to the roots van 
het liberalisme gaan. Het laatste 
woord komt van de Dalai Lama 
en weerspiegelt de hoofdgedach-
te van wat geluk zou moeten zijn. 
“Happiness is not some-
thing ready made. It co-
mes from your own actions.“
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- Wat doet 4uCampus en 
sinds wanneer bestaan jullie?

Sinds 1994 is 4uCampus HET 
platform voor de studenten, 
docenten/professoren en het 
academisch personeel! Kwali-
tatieve informatie blijft altijd 
belangrijk: zowel voor, tijdens 
als na de studies. Daarom stelt 
4uCampus een ruime selectie 
van meer dan 140 kranten en 
tijdschriften voor aan de meest 
voordelige tarieven met kortin-
gen tot -81%. 

- Zijn jullie enkel voor stu-
denten?

Studenten zijn zeker en vast 
onze grootste doelgroep, maar 
de kortingen die wij aanbieden 
zijn ook voor leerlingen, leer-
krachten, docenten, professo-
ren en academisch personeel. 
Iedereen die verbonden is met 
een (hoge)school of  universiteit 
kan van onze diensten gebruik 

maken. Voor particulieren, ge-
zinnen en bedrijven hebben wij 
MediaLink.be gecreëerd. 

- Welke literatuur die jullie 
aanbieden is interessant voor 
rechtenstudenten?

Rechtenstudenten moeten vol-
gens ons in de eerste plaats op 
de hoogte blijven van de alge-
mene binnen-en buitenlandse 
actualiteit, economie, politiek, ... 
Ideaal hiervoor zijn de kranten 
De Morgen, De Standaard, De 
Tijd, ... of   de weekbladen als 
The Economist, Time, Knack, 
Trends, maar ook The Guardian 
Weekly, Politico,  ... Voor zij die 
hun Frans willen onderhou-
den en verbeteren raden wij Le 
Vif, Le Monde Diplomatique, 
L’OBS, Society ... aan. 

In ons aanbod zijn er ook een 
aantal specifieke titels zoals 
FDMagazine, Fiscoloog, HR-
Magazine, ...

- En welke voor econo-
miestudenten?

Ook Economiestudenten moe-
ten zich informeren over de al-
gemene binnen-en buitenlandse 
actualiteit, economie, politiek, ... 
Dus dezelfde titels als hierboven 
zijn ook voor hen van toepas-
sing.  

Natuurlijk dienen zij het eco-
nomische nieuws uit binnen en 
buitenland op de voet te vol-
gen via bv Trends, Bloomberg 
Businessweek, De Belegger, De 
Tijd, Financial Times, Fiscoloog, 
Fortune International, FDMaga-
zine, The Economist, ...

- Hoe kunnen ze bestellen?

Bestellen kan heel eenvoudig via 
onze website www.4uCampus.
be. Inloggen, de titel kiezen en 
in het winkelmandje plaatsen. 
Gratis online betalen is mogelijk 
voor de meeste titels, zodat het 

Advertentiepagina



abonnement onmiddellijk kan 
besteld worden bij de uitgever.

- Is er een extra korting voor 
LVSV leden?

Absoluut. Bovenop de reeds 
hoge kortingen van de uitgevers, 
schenkt 4uCampus voor alle 
abonnees 5 weken gratis toe-
gang tot PressReader, een online 
platform dat toegang geeft tot 
5000 titels uit 60 landen in 100 
talen. Zo kunnen onze abon-
nees artikels lezen uit gerenom-
meerde kranten en magazines, 
die vaak in België niet te vin-
den zijn. Maar speciaal voor 
LVSV-leden voorziet 4uCampus 
nog een € 10-cashback (bij min. 
aankoop van € 40)! 

Hoe hiervan profiteren, vindt 
u op de speciale webpagina op 
www.4ucampus.be/lvsv-leuven. 

- Zijn er nog andere diensten 
of  producten die jullie aan-

bieden?

Naast kranten en tijdschriften, 
bieden wij ook kortingen op 
Hard-en Software aan. Tot -10% 
op Apple-producten en Micro-
soft Office paketten en tot -51% 
op de McAfee Internet Security 
2017. Daarnaast zijn studenten 
bij 4uCampus ook welkom voor 
een zeer leerrijke studentenjob 
en/of  boeiende stage. 
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In Vlaanderen werd het nieuw 
politiek jaar traditiegetrouw 
in gang gezet door de Septem-
berverklaring van minister-pres-
ident Geert Bourgeois op 26 
september. In Wallonië gaf  Paul 
Magnette een week eerder al het 
startschot met zijn toespraak 
naar aanleiding van het Feest 
van het Waals Gewest. Rudy 
Demotte, minister-president 
van de Franse Gemeenschapsre-
gering, gaf  zijn speech tijdens het 
Feest van de Fédération Wallo-
nie-Bruxelles op 27 september.
 
Wij legden de drie, symbolisch 
belangrijke, toespraken naast 
elkaar en gingen op zoek naar 
opvallende gelijkenissen of  ver-
schillen. Dit was wat ons opviel:

1. Eigen regio eerst

Een opvallende gelijkenis tussen 
de drie toespraken is hoe vaak 
er wordt verwezen naar de 
eigen regio. In de speech van 
Geert Bourgeois wordt het 
woord ‘Vlaanderen’ maar liefst 

15 keer vermeld. Ook ‘Vlaams’ 
en ‘Vlamingen’ zijn niet uit 
de lucht. Paul Magnette doet 
nog beter. Zijn toespraak mag 
dan wel korter zijn, het woord 
‘Wallonie’ valt maar liefst 16 
keer. Rudy Demotte houdt het 
diplomatisch op 7 vermeldingen 
van ‘Bruxelles’ en exact evenveel 
van ‘Wallonie’.

2. En de prijs voor navelstaren 
gaat naar …

… Vlaanderen! In de Septem-
berverklaring is het vruchteloos 
zoeken naar een vermelding van 
‘Europa’ (of  enig ander land 
overigens). Ook over Wallonië 
geen woord in de Vlaamse 
Septemberverklaring. Niet zo 
bij Paul Magnette, die geregeld 
verwijst naar de Europese Unie. 
Toegegeven… hij doet het 
vooral omdat hij meer steun ver-
wacht na het drama bij Caterpil-
lar in Charleroi. Maar Magnette 
heeft het ook over Vlaanderen 
en Brussel.  Rudy Demotte lijkt 
de breedste kijk te hebben. Hij 
heeft het over de Amerikaanse 
en Franse presidentsverkiezin-

gen, snijdt het thema aan van de 
TTIP handelsakkoorden tussen 
de VS en de Europese Unie 
en laat ook de 60e verjaardag 
van het Verdrag Van Rome niet 
onvermeld.

3. De ‘taalgrens’ is blijkbaar ook 
de grens tussen ratio en emotie.

De toespraak van Geert Bour-
geois bevat behoorlijk wat get-
allen: de ‘miljoenen’ en ‘miljar-
den’ vliegen de lezer om de oren.
Centraal in het woordenregister 
van Bourgeois staan ‘investerin-
gen’, ‘middelen’, ‘inspanningen’, 
‘ambitie’, ‘resultaten’ en … ‘ve-
rantwoordelijkheid’. Het zal 
niemand nog verwonderen dat 
de roots van Geert Bourgeois 
in West-Vlaanderen liggen. Het 
Vlaamse discours klinkt ambi-
tieus en optimistisch, maar het 
blijft wel heel zakelijk en ratio-
neel en appelleert vooral aan de 
Vlaamse ondernemingsgeest.
De Franstalige minister-presi-
denten bespelen duidelijk een an-
dere taalregister: hier staan vooral 
‘waarden’ (‘fraternité’, ‘citoy-
enneté, ‘liberté,  ….) en ‘emoties’ 

M I N I S T E R - P R E S I D E N T E N 
SPEECHEN ZOALS ZE GEBEKT 
ZIJN
Kathy Galloy- Oud-Bestuurslid LVSV Leuven
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(‘drame’, ‘douloureux’,’dump-
ing social’  …  ) centraal. Hun 
toespraken zijn bedoeld om de 
harten te winnen van de Waalse 
‘travailleurs’ (Magnette) of  van de 
Brusselse ‘citoyens’ (Demotte).

Samengevat: als we uit de 
toespraken van de drie minis-
ter-presidenten een snelle con-
clusie zouden mogen trekken 
in verband met hun persoonli-
jkheid (en die van de regio die 
ze vertegenwoordigen), dan 
komen we onvermijdelijk ter-
echt bij volgende stereotypering:
 
Geert Bourgeois,
 de bevlogen boekhouder

Paul Magnette, 
de ijverige ideoloog

Rudy Demotte,
 de dromerige diplomaat

Geert Bourgeois:

Paul  Magnette:

Rudy Demotte:
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(Ere)lid worden? 
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Wenst u lid te worden van LVSV Leuven?
Iedere student die geïnteresseerd is in de ideologie van het liberalisme kan lid worden van het LVSV Leu-
ven. Voor het symbolische bedrag van 5 euro geniet je als lid van LVSV Leuven van de talrijke voordelen 
die we je bieden. Zo krijg je onder meer een jaarabonnement op het ledenblad Blauwdruk, uitnodigingen 
voor al onze activiteiten (Blauwe Maandagen, debatten, discussieavonden, cantussen, bezoeken en uit-
stapjes), daarnaast ontvang je korting op de aankoop van liberale boeken en maak je automatisch deel uit 
van ons zeer uitgebreide netwerk van liberalen. Je kan je inschrijven als lid via de website van het LVSV 
Leuven, maar je kan uiteraard ook altijd één van onze bestuursleden aanspreken. Zoals het een liberale 
vereniging betaamt, heeft het lidmaatschap of  deelname aan onze activiteiten geen enkele verplichting 
als gevolg. Als je geïnteresseerd bent om actiever mee te werken dan is een bestuursfunctie iets voor jou. 
Spreek ons gerust aan op onze activiteiten! 

Wenst u erelid te worden van LVSV Leuven?
Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om hun sym-
pathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij onze vereniging te 
betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het LVSV en worden ook dusdanig 
behandeld. Dat betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk worden uitgenodigd voor al onze activitei-
ten (zowel de politieke als de studentikoze activiteiten). Zij kunnen alle exemplaren van ons ledenblad 
de Blauwdruk ontvangen en zij worden - indien gewenst - opgenomen in de galerij der ereleden op onze 
website. Indien u meer informatie wenst omtrent het erelidmaatschap, contacteer onze penningmeester 
Pieter op pieter@lvsvleuven.be



Bestuur en contactgegevens
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De bestuursleden zijn individueel te bereiken door te mailen naar voornaam@lvsvleuven.be

Bestuur

Voorzitter:
Thomas De Clercq

Ondervoorzitter:
Dries De Maesschalk

Secretaris: 
Jolien Ooms

Sponsoring:
Michiel Heleven

Penningmeester: 
Pieter Daem

PR & Communicatie: 
Wannes De Roeck

Politiek Secretaris: 
Jitte Akkermans

Activiteitenverantwoordelijke:
Benedict Vanlanduyt

Ledenverantwoordelijke:
Francesco Mathieu Delorenzi

Bestuursleden:
Wouter Meex

Hoofdredacteur: 
Dieter Van Esbroeck

Aspiranten: 
Arno Neukermans Bataillie



Galerij der Ereleden
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Ereleden

Beeken Rudi

Bollion Jürgen

Bovend’aerde Sabine

Bungeneers Luc

Cleppe Pieter

De Croo Alexander

De Croo Herman

De Gucht Karel

Delvoie Axel

Demeyere Chris

Demeyere Nico

Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.

De Weirdt Arnd

Driesen Wim

Galloy Kathy

Gatz Sven

Hofkens Jan

Janssens Dirk

Kolesnyk Jascha

Lachaert Egbert

Leysen Christian

Michiels Dirk

Pittevils Ivan
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Ereleden

Van Geit Kwinten

Vautmans Hilde

Vermeulen Koen

Verstraeten Gilles

Veys Jonas

Wiellockx Kevin

Willems Benoit

Pot Sebastiaan

Roskams Nick

Rutten Gwendolyn

Somers Bart

Syvertsen Filip Gustav

Vanhengel Guy

Van Echelpoel Jerry



Sponsors
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Sponsors

Het LVSV Leuven dankt ook onderstaande bedrijven zeer hartelijk voor hun sponsoring
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Sponsors





“There is all the difference in the world          
between treating people equally and              
attempting to make them equal”

quote van Friedrich August Von Hayek


