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N-VA Koksijde-Oostduinkerke blinkt
Wat een fenomenale start van het nieuwe jaar 2018! Onze N-VA-receptie met
staatssecretaris Theo Francken en met meer dan 500 enthousiaste feestvierders werd een schitterende avond, die zelfs opgepikt werd in het nationale tv-nieuws. (Na)genieten kunt u met de fotocollage verderop in dit blad.
De sfeer zit dan ook bijzonder goed in onze N-VA-ploeg. Kom zeker meegenieten op een van
onze vele activiteiten in dit verkiezingsjaar. Iedereen welkom!
De N-VA blinkt van enthousiasme én ambitie. Lokaal, in Koksijde-Oostduinkerke,
én nationaal. Al meer dan 2 000 nieuwe lidkaarten gingen de deur uit. Zij komen
bovenop onze 40 000 bestaande leden. Wilt u ook lid worden van de N-VA-familie?
Bekijk dan zeker de laatste pagina van deze brochure!

 ander Loones
S
Lijsttrekker N-VA Koksijde-Oostduinkerke
Kandidaat-Burgemeester

N-VA sport
N-VA smult
Op zondagochtend 15 april organiseren
we een boeiend N-VA-moment. Benieuwd? Blokkeer deze datum alvast in
uw agenda.

10 kilometer lopen samen met lijsttrekker
Sander Loones of wandelen met
schepen Rita Gantois? Schrijf u in voor
de Koksijde Trail op 22 april! Of geef
ons een duwtje in de rug door het goede
doel Mama Na Watoto van Ilse Driesse
uit Wulpen te steunen. Meer info op onze
Facebook-pagina.

N-VA fietst
Onze jaarlijkse fietstocht! Ontdek onze
prachtige gemeente, geniet van het
gezelschap en smul nadien van de
barbecue. Meer informatie volgt.
Maar noteer alvast 30 juni!

N-VA speelt
Elk jaar opnieuw
een fantastisch
succes: ons
petanquetornooi.
Afspraak op
15 september in
de Bollodroom!
Voor een spelletje, een stukje taart en een gezellig glaasje.

N-VA feest
Onze paella-avond was een groot succes vorig jaar.
Wilt u er (opnieuw) bij zijn? Welkom op 22 september.
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N-VA-nieuwjaarsreceptie

Wat een schitterend
e
nieuwjaarsreceptie!
Meer dan 500 men
sen,
fantastische sfeer.
Mijn steun hebben
jullie.
Op naar de burgem
eesterssjerp
voor Sander Loon
es!

Toegankelijk Koksijde
Een vlotte toegang tot winkels en gebouwen?
Niet zo vanzelfsprekend wanneer je zelf minder
mobiel bent. Met de app “On Wheels” kunt u
zien waar u wél makkelijk binnen kan. Jong
N-VA bracht alvast enkele winkels in kaart!

koksijde@n-va.be

Vlaanderen op kop!
Jong N-VA deelde 1 000 Vlaamse petjes uit op het
Belgisch kampioenschap cyclocross in Koksijde.
Proficiat aan de winnaar: Flandrien Wout Van Aert!

Hiep hiep hiep hoera!
100 kaarsjes voor Maria Vandenbroele! 101 kaarsjes
voor Jan Verroken! En verjaardagszoenen van onze
N-VA-bestuursleden Redgy Lambersy en Sander

www.n-va.be/koksijde

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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