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Damiaan Kiebooms 

Jules Moretuslei 362, 2610 Wilrijk 

+32 497 4291 25 

damiaankiebooms@gmail.com 

 

 

Functies: 

- Vicevoorzitter CDS Nationaal 

- Jongerenvoorzitter en bestuurslid 

CD&V Wilrijk 

- Bestuurslid CD&V stad Antwerpen 

- Bestuurslid Pro Petri Sede afdeling 

Antwerpen 

 

Opleiding: 

- Latijn-Moderne Talen OLVE 

College te Edegem (2012-2018) 

- Rechten: optie Publiekrecht en 

Politieke Wetenschappen – Unamur 

(2018 – heden) 

 

Overige interesses en hobby’s: 

- Familie en vrienden 

- Mensen ontmoeten en netwerken 

- Actief volgen van actualiteit en 

diverse maatschappelijke thema’s 

- Geloof en geschiedenis

 

Motivatie 
Na twee jaar actief te zijn als ondervoorzitter van CDS Nationaal, wil ik mij nu kandidaat stellen 

om voorzitter te worden van onze prachtige studentenvereniging. Ik ben dankbaar om de kansen 

die ik heb gekregen en de mensen die ik heb mogen ontmoeten ondanks de periodes van 

lockdown. Vanuit de functie die ik afgelopen jaren bekleedde heb ik Jonah en zijn team van 

nabij kunnen volgen en ondersteunen. Nu voel ik mij ook klaar om hem op te volgen. Samen 

met jullie, het bestuur en de leden, wil ik mijn schouders zetten onder CDS. Ik wil nieuwe 

studenten aantrekken die zich interesseren in de politiek en niet in het minst voor de 

christendemocratie.  

 

Eerbied voor de waardigheid van iedere mens, de vrijheid van mensen om hun leven zelf vorm 

te geven en de zorgzaamheid voor elkaar vormen voor mij de steunpilaren van de 

christendemocratie. Een ideologie die niet de laatste tendensen achternaloopt, maar een 

concreet antwoord biedt op het rechtse individualisme en het linkse collectivisme. Mensen zijn 

immers uniek, leven verbonden in verschillende gemeenschappen en zijn niet puur materie 

maar hebben ook spirituele noden.  

 

Wij willen niet populair zijn, maar wel op een volkse manier de noden en zorgen van studenten 

aankaarten. Wie weet wat hij wil, moet niet rond de pot draaien. Die zegt waar het op staat, en 

doet wat juist is, ook wanneer dat onpopulair is. Omdat studenten belangrijk zijn! 
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Deze drie woorden staan voor mij centraal komend jaar: 

- Luisteren: kijken en luisteren naar wat mensen belangrijk en nodig vinden. Zonder 

tegenstanders in de haren te vliegen of slecht over hen te praten.  

 

- Dienen: op een andere manier bezig zijn met politiek betekent voor mij ten dienste staan 

van onze medemens en hen niet pamperen of naar de mond praten. Ik ga voor een 

maximum aan vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. 

 

- Doorzetten: Een minimum compromis is voor mij niet genoeg. Wanneer anderen al 

tevreden zijn, wil ik meer. Meer voor CDS, meer voor al onze studenten.  

 

Samen werken wij aan een sterke christendemocratie onder de Vlaamse studenten. Wij geloven 

erin!  



Curriculum vitae 
Franklin Klomp 

+32 468 22 46 87 

franklinklomp@gmail.com 

 

Studies: 

- Secretariaat-Talen (TSO) – T.I. 

Heilige Familie Ieper (2012-2018) 

 

- Bachelor in de Geschiedenis – KU 

Leuven (Campus Kulak Kortrijk, 

2018-2020; Campus Leuven 2020-

heden) 

 

Ervaring: 

- Lid JONG CD&V Ieper 

(juli 2019 - heden) 

- Lid CDS Leuven 

(Oktober 2020 - heden) 

- Organisatielid Vlaams Jeugd 

Parlement (December 2020-heden) 

- Bestuurslid PR CDS Nationaal 

(September 2021-heden) 

- Lid Nationale Partijraad CD&V 

(Januari 2022-heden) 

 

 

 

Interesses en hobby’s: 

- Politiek 

- Hobbyfotograaf 

- Politieke geschiedenis, dat is toch 

evident hé? ;-) 

- Muziek 

 

Motivatie 
Na twee academiejaren vol met coronamaatregelen is het nu tijd om onze samenleving terug op 

te bouwen. Uit de chaotische coronaperiode die wij, hopelijk, nu kunnen afsluiten moeten wij 

als maatschappij enkele lessen trekken. Zo is het welzijn van de mens al jarenlang onderbelicht 

geweest en toont het aan dat we elkaar nodig hebben in de maatschappij. Dat geldt ook voor 

studenten. Meer dan ooit zou het duidelijk moeten zijn dat er meer aandacht moet gaan naar 

studenten. Zij vormen de toekomst, en wij als studentenvereniging kunnen daar vast en zeker 

ons steentje in bijdragen. Het rentmeesterschap wil ik dan ook zeer hoog dragen binnen onze 

vereniging. 

  

Wij staan volgend academiejaar aan de vooravond van een turbulent jaar: 2024, verkiezingsjaar. 

Elke verkiezing is belangrijk, ook al zijn we niet meer verplicht om voor de gemeente- en 

provincieraad te komen stemmen. Een sterk bestuur op het niveau waar het beleid het beste past 

stemt namelijk overeen met een ander belangrijk aspect van onze ideologie, het 

subsidiariteitsprincipe. Tot slot mogen wij als christendemocraten in tijden van polarisatie en 

populisme hét belangrijkste principe voor onze ideologie niet uit het oog verliezen: elk mens 

telt. Ik hoop hiermee uw vertrouwen te krijgen om samen met CDS volgend academiejaar 

opnieuw mee te helpen bouwen aan de toekomst voor iedereen. Samen met Damiaan, en 

uiteraard alle leden van CDS, wil ik mee helpen bouwen aan de wereld van morgen. Ik geloof 

in de toekomst van de christendemocratie, dat hebben de vorige generaties van 

christendemocraten aangetoond door België te heropbouwen na 1945. 
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Ons programma 
1) De lokale afdelingen vormen onze basis. Zij staan het dichtst bij de studenten. Wij 

willen de kernen de nodige autonomie en hefbomen in eigen handen geven.  

 

2) Brussel is onze hoofdstad waarin tal van onderwijsinstellingen te vinden zijn. Specifieke 

aandacht moet gaan om in deze studentenstad een kern CDS Brussel terug op te starten. 

Als dit meer moeite kost, zal CDS Nationaal hier ook meer inspaningen voor moeten 

leveren.  

 

3) CDS Nationaal heeft de taak om onze leden uit de verschillende kernen te verenigen. 

Daarom beginnen wij volgend academiejaar met een gelegenheid om elkaar persoonlijk 

te ontmoeten en beter te leren kennen. Dit kan in de vorm van een zomerunief of 

ledenweekend voor alle leden van CDS.  

 

4) Om de communicatie tussen de verschillende kernen te faciliteren moet er naast de reeds 

bestaande facebookgroep met alle leden, ook een informele actieve groepschat komen 

met de nationale voorzitter en vertegenwoordigers uit de kernen die op een regelmatige 

basis info delen en in herrinering te brengen over eventen, politieke actualiteit en ideeën.  

 

5) In het midden van het academiejaar organiseren wij een nationale receptie voor leden 

en sympathisanten. Indien dit niet kan doorgaan bijvoorbeeld omwille van de 

gezondheidssituatie, verplaatsen wij die naar de Paasvakantie of naar de maand juli.  

 

6) In het voorjaar van 2023 organiseren wij een ledencongres. Daarop werken wij visies 

uit op verschillende maatschappelijke thema’s. Dit congres moet grondig worden 

voorbereid in “commissies” waarin iedere kern de kans heeft zich te vertegenwoordigen. 

Kernen moeten op voorhand de mogelijkheid krijgen amendementen in te dienen. Op 

het congres worden de teksten besproken en gestemd. Hiermee willen wij als 

christendemocratische studenten tegen de volgende parlementsverkiezingen onze 

ideeën uiten naar de politieke partijen. 

 

7) Ons magazine “Dialoog” is een groot succes. Samen met de redactie streven wij ernaar 

om minstens één editie per semester te publiceren. Opinies van onze leden en interviews 

met politici blijven hierin centraal staan.  

 

8) Op het maatschappelijk debat willen wij wegen. Opniniestukken delen wij niet enkel 

inern, maar willen wij vaker in de nationale media zien verschijnen.  

 

9) Sociale media bouwen wij verder uit. Evenenmenten livestreamen moet tot de 

mogelijkheid horen. Enerzijds om een breder publiek te bereiken, anderzijds om 

afwezigen de kans te bieden om deze interssante gesprekken te volgen en iets bij te 

leren.  

 



10) Afgelopen jaren zagen wij het aantal CDS-leden toenemen. Wij willen onze 

studentenvereniging verder laten groeien. Daarom maken wij specifiek middelen vrij 

voor ledenwerving. 

 

11) Eens CDS’er, altijd CDS’er. De alumniwerking moet mensen die een verleden hebben 

bij onze studentenvereniging weer samenbrengen. Op deze manier komen zij ook in 

contact met studenten van nu en kunnen zij ons ook (op financieel vlak) steunen.  

 

12) Grote christendemocraten uit het verleden mogen wij niet vergeten. Wie niet weet 

waar hij vandaan komt, weet niet waar hij naartoe gaat. Op gepaste wijze willen wij hen 

gedenken.  

 

Dit programma willen wij samen met onze leden realiseren om ons zo op een zinvolle manier 

te verdiepen in onze maatschappij en het gevoerde beleid. Wij willen dat studenten met een 

interesse voor politiek, en meer bepaald voor de christendemocratie, zich kunnen ontwikkelen 

en elkaar ontmoeten op een vriendschappelijke en studentikoze wijze. Hierdoor werken wij aan 

een sterke christendemocratie gedragen door de Vlaamse studenten.  

 

 


