
 

 

 

 

VERKIEZINGEN BESTUURSLEDEN CJB BRUGGE 

KANDIDAATFICHE POL DEKTELAERE 

Waarde Confraters, 
 
Hierbij wens ik, Pol Deketelaere, mij officieel kandidaat te stellen voor een 
functie als bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie. 
 
Uiteraard zal uw stem niet uitgaan naar een wildvreemde man, reden 
waarom ik u graag kort mijn achtergrond en motivatie wil meegeven. 
 
Geboren te Brugge op 6 mei 1992 en gevormd in het Sint-Lodewijkscollege 
te Brugge, heb ik na een even intellectueel als spiritueel verrijkende periode 
in en rond de Universiteit van Gent, besloten om de toga aan te trekken in 
2017 bij het advocatenkantoor Leeward.  
 
Al in mijn studentenperiode kwam ik als ijverig student tijdens enkele 
zomerstages loeren in het reilen en zeilen van de Brugse advocatuur. Het 
was toen dat ik voor het eerst de samenhorigheid van de advocaten en de 
gezelligheid in de gangen van het Brugse Gerechtsgebouw mocht 
waarnemen, hetgeen in een rechtstreeks en causaal verband stond met de 
snelheid van mijn keuze voor de Brugse Balie. 
 

 
Wanneer ik te horen kreeg dat het CJB enkele vacante functies in de aanbieding had, was de beslissing even 
snel gemaakt. Het zou mij namelijk, evenveel een eer als een waar genoegen zijn om vanuit de Conferentie, de 
integratie en samenhorigheid te bevorderen tussen ons, de confraters, jonge talenten en ervaren standbeelden, 
leden en niet-leden van de Conferentie, van binnen de Brugse stadswallen tot over de landsgrenzen heen. 
 
Het is voor die doeleinden dat ik mij met een onvoorwaardelijk en oprecht enthousiasme zal inzetten, en als 
Conferentie samen de verantwoordelijkheid op te nemen om onze confraters – waar nodig - bij te scholen; hen 
sportieve topprestaties te laten neerzetten; en vooral, hen samen te brengen, al dan niet gepaard met een vleugje 
cultuur of natuur. 
 
“Allemaal mooie woorden”, hoor ik u denken. Voor uw stem krijgt u van mij echter de garantie dat deze mooie 
woorden in mooie daden zullen vertaald worden. 
 
Wanneer u zou beslissen om mij het voorrecht toe te bedelen om deel uit te maken van deze nobele Conferentie, 
en ik daarbovenop de luxe zou krijgen om mijn voorkeur te uiten naar bepaalde functies, zouden de volgende 
functies in aanmerking komen: 
 
 Ondervoorzitter. Omdat elke sterke leider een rechterhand nodig heeft. 
 Penningmeester. Geld moet (binnen)rollen. 
 Sport. Mens sana in corpore sano. 
 Cultuur. Zonder cultuur blijven we slechts afstammelingen van de apen. 
 Permanente vorming. Wie enkel de boeken leest die iedereen leest, zal enkel denken wat iedereen denkt. 
 Eendaagse en/of meerdaagse reis. Het is nog altijd beter een mijl te reizen dan duizend boeken te lezen. 
 Social media. #Digitaal is het nieuwe normaal! 
 
Tenslotte wil ik u enkel nog bedanken voor de aandacht en overweging die u heeft besteed aan mijn 
kandidatuurstelling. Hoe? Dat zal u ondervinden bij mijn eventuele aanstelling!  
 
Oprecht confraterneel, 
Pol Deketelaere 


