
Motivatiebrief 

Ik ben Rik Eseosa Smeets en student personeelswerk aan de Karel de Grote hogeschool te 

Antwerpen. Momenteel ben ik quaestor binnen CDS Antwerpen. Volgend academiejaar 

vertrekt onze huidige voorzitter Artak en om zijn goede werk binnen CDS Antwerpen te 

behouden en verder te zetten is het immers belangrijk om een geschikte opvolger te vinden. 

Ik voel me dan ook geroepen met de nodige goesting en engagement om de volgende 

voorzitter te worden van CDS Antwerpen, bij dezen stel ik me dus officieel kandidaat-

voorzitter voor CDS Antwerpen! 

Ik heb de nodige ervaring en competentie inmiddels onder de knie om de ideale voorzitter te 

worden voor CDS Antwerpen, als actief lid ben ik achter de schermen geregeld bezig met het 

voorbereiden en organiseren van activiteiten voor CDS Antwerpen. Zo organiseerden we 

met succes een rondleiding in het justitiepaleis in Antwerpen, we lieten studenten 

kennismaken met de werking van de rechtstaat op een laagdrempelige manier. Verder ben 

ik ook heel betrokken in een aantal studentenraden binnen de Karel de Grote hogeschool 

waar ik de stem van de studenten zo maximaal wil laten horen op het beleidsmatig niveau 

binnen de Karel de Grote hogeschool! 

Corona gooide heel wat roet in het eten waardoor heel wat van onze geplande activiteiten 

binnen CDS Antwerpen niet konden doorgaan of uitgesteld werden naar een latere datum. 

Met het “rijk der vrijheid” kunnen we ons tegenwoordig wat meer permitteren, ik denk dat 

we daarom ook volgend academiejaar maximaal moeten inzetten op die “gewonnen 

vrijheid”. Studenten snakken nu meer dan ooit naar ontmoeting en plezier en ik geloof dat 

onze Antwerpse afdeling daarin een rol kan spelen, de focus moet liggen op het creëren en 

versterken van sociale banden tussen studenten, door het bieden van een rijk aanbod van 

plezierige activiteiten, maar hen ook kennis laten maken met de principes van de 

christendemocratie. 

Ten slotte hoop ik dat de rol van voorzitterschap een kans wordt om nieuwe vrienden te 

maken, mijn kennis en leef- en wereldbeeld te verbreden en de nodige ervaring op te doen 

die wel interessant kan zijn voor zowel mijn huidige academische studieloopbaan maar ook 

voor later in het professionele werkveld! 

  

 

   


