Laat mij mijn motivatiebrief starten met aan te kondigen dat ik niet echt een persoon ben die zeer
goed is met woorden, al zeker niet het geschreven woord. Maar, wat ik wel goed in ben, dat is
daden. Het soort daden die van CDS Gent een aangename politiek-filosofische studentenvereniging
maken. Het soort daden dat lijd tot amusement doorheen het hele jaar. Tot evenementen waar
mensen nog weken later over spreken vol lof.

Ik geloof dan ook helemaal dat CDS Gent enorm veel potentieel heeft. Doorheen de jaren dat ik in
het praesidium zat is mij dat meer dan duidelijk geworden. Ik wil mezelf dan ook het ganse
schooljaar, en hopelijk nog daarna, inzetten voor deze kring. Om te tonen dat CDS echt wel de
moeite is. Ik wil dat mensen kunnen trots zijn dat ze lid zijn van CDS Gent.

Bovendien wil ik ook maken dat het praesidium sterk staat naar de toekomst toe. CDS Gent is gekend
voor het scheppen van levenslange banden, en ook dit vind ik zeer belangrijk. Mijn praesesjaar mag
niet enkel een jaar van lezingen en drinken zijn, maar zal hopelijk een jaar zijn die ook toekomstige
praesidia helpt nadenken over hoe uniek zij hun evenementen kunnen opstellen.

Ten slotte wil ik dan ook mensen duidelijk maken, dat als je op mij stemt, je stemt voor een praeses
die het hef in de handen neemt. Een praeses van daden. Een praeses die gedreven is om zonder
gezever te tonen dat zijn vereniging een is van boeiende lezingen en toffe evenementen. Een praeses
die wil zorgen dat de vereniging kan putten uit zijn werk jaren nadien.

Ik weet dat mijn brief niet de langste is, maar hoop dat zoals ik eerst aanhaalde, mijn daden die ik
eerder verrichte bij CDS Gent luider zullen spreken dan mijn woorden. Dank aan iedereen voor de
steun, en hopelijk tot volgend jaar!

