Schrijf mee geschiedenis

De motor van vooruitgang
Het verhaal van de N-VA is nog niet zo
oud. Maar u heeft ons als jonge partij
geschiedenis zien schrijven. De N-VA is
vandaag op alle niveaus de motor van
vooruitgang.

Lid zijn van
de
N-VA geeft
u tal van
voordelen.
U
er alles ove leest
r in
deze folder

U kan ook zelf deel uitmaken van die kracht
van verandering. Want het succes van de
N-VA is het succes van mensen zoals u en
ik. Mensen die, elk op hun eigen manier,
de N-VA maken tot wat ze is: een partij die
vorm geeft aan een solidair Vlaanderen dat
inzet op economische welvaart en sociaal
welzijn, en dat vrijheid en kansen biedt
aan wie werkt, spaart en onderneemt. Uw
lidmaatschap is belangrijk. Omdat uw
overtuiging belangrijk is.

Steun de enige partij
die doet wat ze zegt!
Voor slechts 12,50 euro.
30 jaar of jonger?
Dan betaalt u slechts 5 euro.
Als bijlid
(tweede, derde, … lid van een gezin)

betaalt u slechts 2,50 euro.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De N-VA tussen de mensen
Politiek moet tussen de mensen staan. Daarom informeren we u
niet alleen vaak en grondig over onze initiatieven, we betrekken
u ook bij onze activiteiten en voorstellen.

www.n-va.be
www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie
@de_NVA
www.youtube.com/NVABarricade
Nieuw-Vlaams Magazine
@ info@n-va.be
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02 219 49 30
Nieuw-Vlaamse Alliantie,
Koningsstraat 47/6, 1000 Brussel
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Kom�er�gezellig�bij�en�word
nu�lid�van�de�N-VA�in�Zottegem�
www.n-va.be/zottegem

N-VA�kleurt�je�dag

De�roep�om�verandering�is�groot�in�Zottegem.�De�kiezer�heeft�in�2012�helaas�niet�gekregen
waarvoor�hij�gestemd�heeft.�Hoe�belangrijk�de�Vlaamse�en�nationale�politiek�ook�mogen
zijn,�alles�begint�in�uw�straat.
Als�N-VA�lid�kan�u�mee�uw�stem�verheffen�over�het�beleid�in�onze�stad.�Help�mee�om�onze
visie�en�beleid�ook�in�Zottegem�uit�te�dragen.�Of�misschien�wilt�u�wel�zelf�aan�de�kar
trekken?
Neem�dan�zeker�op�met�ons.�Alle�gegevens�vindt�u�in�deze�folder�

Tal�van�N-VA-activiteiten
Wil�je�ons�beter�leren�kennen?�Zak
gerust�eens�af�naar�een�van�onze�vele
activiteiten.�Zo�organiseren�we�elk�jaar�een
Nieuwjaarsreceptie,�een�BBQ,�een�quiz...�Voor
ieder�wat�wils��Hou�zeker�onze�webstek�in�de
gaten.

Een inspirerend netwerk
van politieke vrienden
Als lid kan u natuurlijk ook altijd terecht op de
vele lokale en arrondissementele activiteiten
van de N-VA. Een debatavond, een moment
van politieke actie of een gezellig samenzijn …
U ontmoet er keer op keer een pak politieke
vrienden.

U�wilt�de�N-VA�mee
promoten?�Dan�krijgt
u�exclusief�de�kans�om
materiaal�te�bestellen
uit�onze�N-VA-winkel:
zelfklevers,�T-shirts,�paraplu’s,
sleutelhangers�…
Neem�hiervoor�contact
op�met�onze�afdeling�op
nvazapzottegem@gmail.com

Iedere week het N-VA-nieuws
gratis in uw mailbox
Iedere vrijdag zetten we alle N-VA-nieuws
netjes op een rij in een e-nieuwsbrief. Meteen
leest u alle N-VA-persberichten, de columns
van onze nationale mandatarissen en de
landelijke activiteitenkalender.

Uw stem telt mee
Als lid van de N-VA heeft u spreek- en stemrecht en dus een directe impact op het beleid
van de N-VA. In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 komt er een programmacongres.
U kan er rechtstreeks uw mening kwijt. Zo
bepaalt u heel direct de politieke opstelling van
de N-VA.

Kies zelf uw
afdelingsbestuur

843276

De N-VA telt bijna 300 lokale
afdelingen. Als lid van de N-VA
stelt u rechtstreeks uw lokale
en arrondissementele bestuur
zelf samen. U kan zich ook zelf
kandidaat stellen om actief te
worden als bestuurslid binnen
uw afdeling, arrondissementeel
bestuurslid of partijraadslid.

Schrijf u in op
www.n-va.be/nieuws/inschrijven

U ontvangt gratis het
Nieuw-Vlaams Magazine. En
u krijgt een fikse korting op
politieke boeken.
Tien keer per jaar ontvangt u gratis het
Nieuw-Vlaams Magazine, het ledenblad
van de N-VA. Een modern magazine
vol politiek nieuws, boeiende dossiers,
sprekende interviews en een kijk achter
de schermen van de N-VA. Onze N-VApolitici kruipen af en toe ook zelf in de
pen om een boek te schrijven.
Op www.n-va.be/boeken vindt u een
overzicht. Als N-VA-lid kan u deze boeken
aankopen aan een voordelige prijs.

Ronduit Jong en N-VA
Jong en N-VA? Dan krijgt uw engagement een
extra dimensie binnen Jong N-VA, de jongerenafdeling van de partij. Studie- en vormingsdagen, politieke acties, trips naar het buitenland … de agenda van Jong N-VA is behoorlijk
gevuld. Maak even kennis met dit jonge geweld
op www.jongnva.be

Met de kracht van
een overtuiging
Uw N-VA-lidkaart biedt dus tal van voordelen, maar het echte surplus overstijgt
alles: u wordt lid van de N-VA, de grootste
en snelst groeiende politieke formatie van
Vlaanderen. U zet zich, samen met meer
dan 40 000 anderen, dag aan dag ongebonden en rechtlijnig in voor het belang
van meer dan zes miljoen Vlamingen.

