Het bestuur van Libera! vzw heeft de eer en het genoegen u uit te
nodigen op de uitreiking van de

Denktank Libera! vzw presenteert

Prijs voor de Vrijheid 2012 aan
de heer JOHAN VAN OVERTVELDT
hoofdredacteur van Trends & Knack en
auteur van het boek “Het einde van de Euro”.

PRIJS VOOR DE VRIJHEID 2012
JOHAN VAN OVERTVELDT

Maandag 04 juni 2012
Vlaams Parlement te Brussel
www.liberavzw.be/pvdv | Twitter: #PvdV12

De Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! waardeert met deze
toekenning de heldere en consistente economische analyses van de
Europese financieel-economische crisis vanwege de laureaat. De remedies
die door de heer van Overtveldt worden vooropgesteld, zoals budgettaire
orthodoxie, de inkrimping van het staatsapparaat en een monetaire
stabiliteit vanuit de centrale bank, zijn ook volgens Libera! de enige weg
naar het behoud van een vrije en welvarende samenleving in Europa.

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor
de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk
gelegd op de bescherming en de promotie van het private
eigendomsrecht. De Prijs voor de Vrijheid is een jaarlijkse politieke
erkenning die sinds 2010 wordt uitgereikt door de denktank Libera!.
Eerdere laureaten zijn Frits Bolkestein (2010) en Theodore Dalrymple
(2011). Van 2003 tot 2009 werd de prijs jaarlijks door Nova Civitas
uitgereikt.

PROGRAMMA - Maandag 04 juni 2012
Academische zitting & uitreiking:
19.00 – 19.10 Inleiding door Dr. Boudewijn Bouckaert
▪ Professor Rechten UGent
▪ Voorzitter Libera! & Vlaams Parlementslid
19.10 – 19.30 Laudatio door Dr. Frank Smets
▪ Professor Economie K.U. Leuven
▪ Directeur-Generaal Research ECB
19.30 – 20.00 Gustave de Molinarilezing door Dr. Johan Van Overtveldt
▪ Hoofdredacteur Knack & Trends
▪ Auteur "Het Einde van de Euro"
Receptie & diner:
20.00 – 21.00 Receptie
21.00 – 23.00 Tafelrede door Dr. Lode Vereeck
▪ Professor Economie UHasselt
▪ Beschermcomité Libera! & Vlaams Parlementslid

DEELNAMEPRIJS
Academische zitting & uitreiking: gratis
Academische zitting, uitreiking, receptie & diner:
inschrijving & betaling vóór 15 mei: 50 euro
inschrijving & betaling na 15 mei: 55 euro

Boudewijn Bouckaert

Frank Smets

Lode Vereeck

INSCHRIJVEN
Gelieve u in te schrijven vóór 28 mei door:
aanmelding via www.liberavzw.be/pvdv en
storting van deelnameprijs, indien van toepassing, met vermelding van
uw naam en “PvdV12” op bankrekeningnummer 001-6069018-95
(IBAN: BE76 0016 0690 1895; BIC: GEBABEBB). Let wel: de inschrijving
is pas definitief na ontvangst van uw betaling & het aantal plaatsen zijn
beperkt.

ORGANISATIE & INFORMATIE
Denktank Libera! vzw
Aarlenstraat 40 te 1050 Brussel
info@liberavzw.be | www.liberavzw.be
Contactpersoon: Gilbert M. Nijs | gilbert.nijs@liberavzw.be

LOCATIE
Vlaams Parlement (zaal De Schelp)
Hertogsstraat 6 (hoek Drukpersstraat en Hertogsstraat)
1000 Brussel
Verdere details: www.liberavzw.be/locatie-pvdv

Bron: maps.google.com

TWITTER MEE - #PvdV12

