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Bestuur

Bestuur vanaf 1 september 2011

De heer raphaël Lepot  Voorzitter

Mevrouw Manon van de Ven Secretaris

De heer jasper Verstappen Penningmeester

 

De heer rené Martens Afgevaardigde Schoolcoördinatoren

De heer Luc Evers Coördinator Sponsoring

Mevrouw Lionne Kockelkoren Coördinator Pr

Mevrouw Susanne Overbeek Coördinator reizen

Mevrouw Elise Hermans Coördinator Euregionalisering

Mevrouw Manon van de Ven Coördinator Limburgse MEP Conferentie

   

De heer Sid Pepels Algemeen bestuurslid

De heer roelof Bruls Algemeen bestuurslid

Mevrouw joyce Nafzger Algemeen bestuurslid

Mevrouw Maartje joosten Algemeen bestuurslid

De heer ruud Braun Algemeen bestuurslid

Bestuur vanaf 1 september 2012

De heer raphaël Lepot  Voorzitter

Mevrouw Manon van de Ven Secretaris

Mevrouw Maartje joosten Penningmeester

   

De heer rené Martens Afgevaardigde Schoolcoördinatoren

De heer Sid Pepels Coördinator Sponsoring

Mevrouw joyce Nafzger Coördinator Pr

Mevrouw Susanne Overbeek Coördinator reizen

Mevrouw Elise Hermans Coördinator Euregionalisering

Mevrouw Cécile Magnée Coördinator Limburgse MEP Conferentie

   

De heer Luc Evers Algemeen bestuurslid

De heer roelof Bruls Algemeen bestuurslid

De heer roger Prudon Algemeen bestuurslid

De heer raoul rozestraten Algemeen bestuurslid

De heer ruud Braun Algemeen bestuurslid

Provinciaal Coördinator MeP nederland

De heer raphaël Lepot is tevens provinciaal coördinator van Limburg bij MEP Nederland. 
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Invulling bestuur

Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er binnen het bestuur verschil-

lende coördinatoren werkzaam die ieder de verantwoordelijkheid dragen voor één van de peilers van Stichting 

MEP Limburg, te weten 'Euregionalisering', 'reizen', 'Pr' en 'Sponsoring'. Deze coördinatoren zullen binnen het 

bestuur in hun taken worden bijgestaan door hun medebestuursleden. Het bestuur wordt gecompleteerd met de 

'afgevaardigde schoolcoördinatoren', die de deelnemende scholen vertegenwoordigen en zorg dragen voor de 

schooltrajecten.

Betrokkenheid oud-deelnemers

Onder het motto: "voor jongeren, door jongeren" kent Stichting MEP Limburg een geleding die gevormd wordt 

door een selecte groep enthousiaste oud-deelnemers aan de projecten van MEP Limburg. De jeugdige leden van 

het bestuur krijgen daarbij de kans hun eigen capaciteiten verder tot ontwikkeling te brengen en dragen hierbij 

verschillende verantwoordelijkheden. uiteraard ontvangen de leden waar nodig de gewenste begeleiding.

Erevoorzitter en oprichter Stichting MEP Limburg, Guy frints, over het bestuur: 

"Het is fantastisch dat een enthousiaste groep jonge mensen op basis van hun goede ervaringen ten tijde van eigen deel-

name, nu zelf bereid is om zich intensief sterk te maken voor een nieuwe generatie jongeren die zal deelnemen aan onze 

projecten! Uit de grote inzet van de leden en de enorme energie en goede dynamiek binnen het bestuur blijkt wederom 

dat men de jeugd beslist niet moet onderschatten."
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Comité van Aanbeveling stichting MeP Limburg

Mevrouw M.G.H.C. Oomen-ruijten Lid Europees Parlement

Dhr. G.t.t frints Erevoorzitter en oprichter Stichting MEP Limburg

Dhr. G.P.j. Koopmans Voormalig lid tweede Kamer der Staten-Generaal

Mevrouw B.j. van Sminia-Meijerink Secretaris-Generaal Model European Parliament

Dhr. A.M.j. Cremers Voormalig burgemeester Beek

Dhr. N.M.j.G. Lebens Gedeputeerde Provincie Limburg

Dhr. M.L. Verheijen Lid tweede Kamer der Staten-Generaal

Dhr. th.j.f.M. Bovens Gouverneur Provincie Limburg 

Dhr. j.M. Meens Lid College van Bestuur SVO|PL

Dhr. O. Hoes Burgemeester Maastricht

Dhr. r.K.M. Bonekamp Lid College van Bestuur Stichting LVO

Dhr. P.r.H.M. Van der Linden  Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wijziging per 1 november 2012

De heer frans timmermans, voormalig Lid van de tweede Kamer der Staten-Generaal, was gezien zijn benoeming 

als Minister van Buitenlandse Zaken in het de regering rutte-II genoodzaakt het Comité van Aanbeveling van 

Stichting MEP Limburg te verlaten. De heer timmermans was eerder verplicht zijn lidmaatschap van het Comité 

van Aanbeveling van Stichting MEP Limburg op te zeggen, destijds vanwege zijn benoeming als Staatssecretaris in 

het kabinet Balkenende-IV in 2007, maar zegde in 2011 opnieuw zijn steun toe voor het MEP in Limburg.

Het bestuur van Stichting MEP Limburg dankt de heer timmermans voor zijn jarenlange steun en betrokkenheid 

bij het MEP in Limburg.

Comité van Aanbeveling MeP nederland

Mr. H.D. tjeenk willink Voormalig Vicepresident van de raad van State

Mr. G.j. de Graaf Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

Mevrouw G.A. Verbeet Voormalig lid tweede Kamer der Staten-Generaal

Mr. drs. j.C. van Baalen Lid Europees Parlement

Mevrouw M.r. Schaake Lid Europees Parlement

Dhr. j.j. van Aartsen Burgemeester Den Haag

Drs. S. van der Vaart Voormalig Hoofd Voorlichtingsbureau Nederland EP

Drs. M.j. van den Berg Commissaris van de Koningin in Groningen

CoMItÉ VAn AAnBeVeLInG
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Iedere school die aangesloten is bij onze stichting heeft een schoolcoördinator aangesteld. De schoolcoördina-

toren zijn het directe contact met de scholen en behartigen de zaak van de stichting binnen de eigen school. De 

schoolcoördinatoren zijn in het dagelijkse leven veelal werkzaam als directielid of docent binnen de deelnemende 

scholen. tijdens coördinatorenvergaderingen worden nieuwe projecten met de coördinatoren doorgesproken en 

nieuwe doelstellingen vastgesteld, waarbij tevens ruime aandacht besteed wordt aan evaluatie. De schoolcoördi-

natoren verzorgen de selectieprocedure en het voorbereidende traject binnen de middelbare scholen.

schoolcoördinatoren

Bouwens van de Boijecollege (Panningen) Dhr. r. Martens

Charlemagnecollege (Landgraaf/Kerkrade) Dhr. H. uittenbogaard

Connect College (Echt) Mw. C. Veerman & Mw. r. van Look

Derde Graad Voorzienigheid (Diest) Dhr. r. Paeps & Dhr. u. van der Schoot

Graaf Huyn College (Geleen) Dhr. f. ubachs

Philips van Horne SG (weert) Mw. r. Bruens 

Porta Mosana College (Maastricht) Mw. M. walthie

raayland College (Venray) Mw. H. Gooren & Dhr. G. van Zon

Sintermeertencollege (Heerlen) Dhr. S. wolfs

Sint-Maartenscollege (Maastricht) Mw. t. Savelberg

Sophianum SG (Gulpen) Mw. j. Sobczak-wehrung

Stella Maris College (Meerssen) Dhr. S. frissen

trevianum SG (Sittard) Mw. j. Arendsen, Mw. I. Heinen & Dhr. r. Bolech

Afgevaardigde bestuur

De heer rené Martens is tevens afgevaardigde namens de schoolcoördinatoren binnen het bestuur van Stichting 

MEP Limburg. Contact: rene.martens@meplimburg.nl.

 

sChoLen en sChooLCoÖrdInAtoren
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Geachte lezer,

Het is mij een waar genoegen om namens het bestuur 

van Stichting Model European Parliament (MEP) Limburg 

het jaarverslag over het jaar 2012 aan u te mogen voor-

leggen. Het betreft een verslaglegging over een bewo-

gen jaar waarin het MEP heeft bewezen een duurzaam en 

maatschappelijk gedragen initiatief te zijn dat Limburgse 

jongeren stimuleert tot politiek bewustzijn en actief bur-

gerschap. De in dit jaarverslag beschreven activiteiten 

zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen 

Stichting MEP Limburg en het voortgezet onderwijs, de 

politiek en het bedrijfsleven van Limburg. De samenwer-

king van elkaar onderling versterkte partijen, naast de 

actieve betrokkenheid van jeugdige vrijwilligers, school-

coördinatoren en alumni maken het MEP tot een waar-

devol instituut waar we in Limburg plezier en profijt van 

hebben.

Excellentieonderwijs vanuit inhoudelijke verdieping in 

een professionele omgeving kenmerken de aanspre-

kende activiteiten van MEP Limburg. Met het agenderen 

van actuele vraagstukken die dicht liggen tegen politiek 

en maatschappij leveren de activiteiten van MEP Limburg 

een bijdrage aan het vergroten van betrokkenheid van 

jongeren bij Europa, het Europees Parlement en grens-

overschrijdende politieke vraagstukken. Met de gekozen 

vorm van voorbereidende schooltrajecten, realistische 

simulaties van het Europees Parlement en bezoeken aan 

politieke instellingen, met altijd veel ruimte voor debat 

en interactie met politici, leveren de activiteiten van MEP 

Limburg een bijdrage aan het tot ontwikkeling brengen 

van sociale en professionele vaardigheden van scholie-

ren. Kortom, met de organisatie van haar onderwijsacti-

viteiten creëert Stichting MEP Limburg een stimulerende 

omgeving voor jongeren uit het Limburgse voortgezet 

onderwijs om zich buiten het reguliere onderwijs op ver-

schillende terreinen te ontplooien.

In 2012 hebben een toenemend aantal van 13 scholen 

deelgenomen aan zowel het basistraject als de aanvullen-

de activiteiten van MEP Limburg. Binnen het basistraject 

hebben de schoolvoorrondes op 13 Limburgse scholen, 

de Limburgse, Nationale en Internationale Conferenties 

met groot succes plaatsgevonden. Daarnaast organiseer-

de MEP Limburg een excursie naar het Europees Parle-

ment in Brussel, een meerdaags bezoek aan de raad van 

Europa en andere Europese instellingen in Straatsburg 

en Luxemburg en een meeloopdag bij Ger Koopmans, 

lid tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijzonder was dit 

jaar de geslaagde deelname van een school uit de Bel-

gische provincie Limburg aan de genoemde activiteiten. 

Europese en euregionale samenwerking zijn daarmee 

niet alleen onderwerp van gesprek, maar maken deel uit 

van dagelijkse werkpraktijk van het MEP in Limburg.

Grote dank en waardering gaat uit naar alle partijen en 

personen die in 2012 hun steun hebben betuigt aan een 

duurzame toekomst voor de activiteiten van het MEP in 

Limburg, waaronder Provinciale en Gedeputeerde Sta-

ten van de Provincie Limburg, de leden van ons Comité 

van Aanbeveling, Stichting Montesquieu Instituut (na-

mens het MEP in Nederland), verschillende Limburgse 

politici en afdelingen van politieke jongerenorganisa-

ties, de Limburgse onderwijssector en vele docenten, 

ouders en (oud)deelnemers. Met deze steun richt MEP 

Limburg zich weer vol enthousiasme op het uitdragen 

en uitvoeren van haar doelstellingen door te investe-

ren in de maatschappelijke participatie van Limburgse 

jongeren. Onder het motto ‘Discover Europe, the floor is 

yours’ zullen wij ook in 2013 – door Europa uitgeroepen 

tot het jaar van de Europese burger – en 2014 blijven  

investeren in de kracht van onze activiteiten.

Hoogachtend,

raphaël Lepot

Voorzitter Stichting MEP Limburg

VoorWoord

Raphaël Lepot
Voorzitter Stichting MEP Limburg
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hoezo europa?

In 2012 is de Europese samenwerking verder onder 

druk komen te staan van groeiend politiek en finan-

cieel wantrouwen in Europa. jongeren zien dat ze in 

toenemende mate geconfronteerd worden met min-

der gunstige perspectieven op de arbeidsmarkt en 

twijfelen openlijk over nut en noodzaak van de geko-

zen weg naar verdere Europese integratie. Het Euro-

pese project van vrede door samenwerking, waaraan 

in 2012 de Nobelprijs van de Vrede is uitgereikt, kan 

kennelijk niet meer als vanzelfsprekend rekenen op 

groot draagvlak. Het debat over hoe verder met Eu-

ropa is ter tafel gebracht en wordt in alle lagen van 

de samenleving gevoerd. 

De jeugd van nu neemt in dit debat een cruciale po-

sitie in: het gaat over de toekomst waarin zij de be-

sluiten zullen nemen. Het is dan ook van het grootste 

belang dat jongeren inzicht verwerven in het Euro-

pese integratieproces en de werking van de Europe-

se instituties en mee kunnen praten over vraagstuk-

ken die spelen in de actuele Europese politiek. Alle 

reden voor Stichting MEP Limburg om hiermee aan 

de slag te gaan. Door het organiseren van onder an-

dere realistische simulatiezittingen van het Europese 

Parlement en bezoeken aan politieke instellingen 

wilt Stichting MEP Limburg enerzijds jonge mensen 

kennis aanreiken over de werking van de Europese 

politiek en anderzijds ze de kans bieden hun sociale 

en professionele vaardigheden te verbeteren.

MeP Limburg: europees, ambitieus en jong

In Limburg bestaat het MEP sinds 2004 en is in de 

jaren erna uitgegroeid tot een duurzaam en maat-

schappelijk gedragen initiatief. reeds vele jongeren 

hebben een unieke en inspirerende ervaring overge-

houden aan de jaarlijkse simulatiezittingen van het 

Europees Parlement. Daarnaast wordt al jaren dank-

baar gebruik gemaakt van de aanvullende activitei-

ten die Stichting MEP Limburg te bieden heeft. De 

stichting heeft met al deze projecten als doel jonge 

mensen in Limburg een beter inzicht te geven in: 

•	 Het	Europese	integratieproces

•	 De	werking	van	de	Europese	Unie

•	 De	Europese	eenwording

•	 Politiek	bewustzijn

•	 De	 rijke	 verscheidenheid	 aan	 Europese	 talen	 en	

culturen

•	 De	Europese	identiteit

Minstens zo belangrijk is het voor Stichting MEP Lim-

burg om de professionele, sociale, redactionele en 

communicatieve vaardigheden van scholieren uit 

het voortgezet onderwijs verder tot ontwikkeling te 

brengen, mede opdat zij in staat zijn met elkaar com-

promissen te sluiten die nodig zijn voor het oplossen 

van (grensoverschrijdende) maatschappelijke en po-

litieke problemen. MEP Limburg stimuleert via haar 

projecten actief burgerschap onder jongeren.

de Limburgse MeP Conferentie: een week als euro-

parlementariër 

Gedurende vier dagen krijgen jongeren uit de  

bovenbouw klassen HAVO en VwO de kans om de 

Europese politiek zélf te ervaren. Deze leerlingen zijn 

voorafgaand aan de conferentie middels voorrondes 

op de verschillende deelnemende scholen geselec-

teerd. tijdens de conferentie zijn er twee belangrijke 

stIChtInG 
ModeL euroPeAn 
PArLIAMent LIMBurG
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vragen die de leerlingen bezig zullen houden: ‘welke 

problemen spelen er in Europa?’ en vooral ‘welke op-

lossingen kan Europa bieden?’. Door intensief te ver-

gaderen en te debatteren, te lobbyen, noodzakelijke 

compromissen te sluiten en deze vurig te presente-

ren, ervaren scholieren wat het betekent om Euro-

parlementariër te zijn. Het is mooi om te zien hoe de 

deelnemers zienderogen groeien in hun rol als politi-

cus gedurende de Limburgse MEP Conferentie. 

Elke deelnemende school vertegenwoordigt tijdens 

de Limburgse MEP Conferentie een Eu-lidstaat en 

elke afgevaardigde leerling neemt plaats in een com-

missie die aan de slag gaat met het oplossen van een 

actueel Europees vraagstuk. Een leerling dient de 

belangen van het land dat zijn schooldelegatie ver-

tegenwoordigt te verdedigen, maar ook bereid zijn 

te luisteren naar de standpunten van andere landen. 

Alleen als er ruimte is voor compromissen tussen de 

vaak uiteenlopende belangen, kunnen er oplossin-

gen gevonden worden voor grensoverschrijdende 

problemen. Alhoewel het programma grotendeels 

is ingericht naar de bezigheden van Europarlemen-

tariërs, is er ook voldoende ruimte voor ontspanning, 

teambuilding en informele lobbysessies. Hieruit ont-

staan naast de meest innovatieve oplossingen ook 

de meest hechte vriendschappen.

de Algemene Vergadering: het moment van de 

waarheid

Op de laatste dag van de conferentie is het moment 

van de waarheid aangebroken. De verschillende com-

missies presenteren hun resoluties, waarin de gesig-

naleerde problemen en de voorgestelde oplossingen 

voor hun vraagstuk staan. Deze moeten ze vervolgens 

verdedigen tegenover het voltallige parlement. Voor 

deze speciale gebeurtenis wordt elk jaar opnieuw 

gezocht naar een bijzondere en imposante locatie. In 

2012 was dit de Statenzaal van het Gouvernement in 

Maastricht. Alhoewel iedereen beseft dat het in feite 

om een simulatie gaat, wordt er met spanning naar 

het moment toegeleefd waarop de resolutie wel of 

niet wordt aangenomen. Dat is immers waar de deel-

nemers de hele week naartoe hebben gewerkt!
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de nationale en Internationale MeP Conferentie: 

discover europe

Aan het einde van deze plenaire zitting van het Lim-

burgse Model European Parliament wordt bekend 

gemaakt welke leerlingen naar de jaarlijkse Natio-

nale MEP Conferentie in Den Haag mogen, om aldaar 

de provincie Limburg te vertegenwoordigen. Vanuit 

de Nationale Conferentie is er nog een doorgroeimo-

gelijkheid voor één Limburgse leerling. Per provincie 

mag er naar afloop van de Nationale Conferentie nog 

één gedelegeerde afgevaardigd worden voor de In-

ternationale MEP Conferentie, die elk half jaar in een 

andere Eu-lidstaat of kandidaat-lidstaat plaatsvindt.

Aanvullende activiteiten: het MeP houdt niet  

zomaar op

De deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie 

maken tevens kans om door te stromen naar andere 

projecten. Afhankelijk van de actualiteit worden door 

Stichting MEP Limburg verschillende extra vervolg-

trajecten aangeboden aan de ‘parlementariërs’ van 

het Model European Parliament. Hierbij valt bijvoor-

beeld te denken aan een bezoek aan diverse Europe-

se instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg 

of een meeloopdag bij een politicus van de tweede 

Kamer in Den Haag.

Deze vervolgtrajecten hebben als doel leerlingen 

een beter inzicht te geven in de reële werking van 

politieke instituties. Bovendien beogen enkele ver-

volgtrajecten getalenteerde leerlingen die uitste-

kend hebben gepresteerd tijdens de Limburgse MEP 

Conferentie, maar die wegens beperkte mogelijkhe-

den niet deel hebben kunnen nemen aan de Natio-

nale MEP Conferentie, andere activiteiten te bieden 

waarmee ze zich verder kunnen ontplooien. tot slot 

hebben de vervolgtrajecten een belangrijke functie 

bij het creëren van commitment onder oud-deelne-

mers om als vrijwilliger in een volgend basistraject 

nieuwe scholieren te begeleiden of anderszins bij te 

dragen aan de organisatie van de diverse activiteiten 

van MEP Limburg.

Multiplier effect

tijdens verschillende projecten van het MEP in Lim-

burg worden grote groepen scholieren van verschil-

lende Limburgse scholen uit het Voortgezet On-

derwijs bereikt. Bij MEP Limburg zijn inmiddels een 

toenemend aantal van 13 scholen uit het voortgezet 

onderwijs aangesloten, waaronder 1 school uit de 

Belgische provincie Limburg. De leerlingen die deel-

nemen aan de activiteiten van het MEP Limburg zijn 

tussen de 15 en 18 jaar oud. Niet alleen de deelne-

mende scholieren worden doordrongen van het 

belang van Europa. Via hen komen ook hun familie-

leden, medescholieren en docenten in contact met 

Europa en de Europese politiek. Zo ontstaat bij een 

steeds breder publiek een beter inzicht in het proces 

van Europese eenwording en besluitvorming. 

totstandkoming & ontwikkeling

In Limburg ontbrak, in tegenstelling tot de andere 

Nederlandse provincies, een provinciaal Model Eu-

ropean Parliament. In het verleden nam de heer Guy 

frints zelf op Nationaal en Internationaal niveau deel 

aan het MEP. De Secretaris-Generaal van het Model 

European Parliament verzocht de heer frints in 2004 

ondanks zijn jeugdige leeftijd om Provinciaal Coördi-

nator bij MEP Nederland te worden, zodat Limburg 

de jaren die volgden weer present zou zijn bij de 

jaarlijkse Nationale MEP Conferentie te Den Haag. 

In 2005 werd door de heer frints Stichting MEP Lim-

burg officieel opgericht en in 2006 vond de eerste 

Limburgse MEP Conferentie plaats. De heer frints 

droeg in 2009 tijdens de eerste lustrumviering van 

MEP Limburg het stokje over aan een bestuur onder 

voorzitterschap van de heer jasper Piepers. Onder 

leiding van de heer Piepers investeerde de stichting 

in de continuering, intensivering en verdere profes-

sionalisering van het MEP in Limburg. Na zijn vertrek 

in 2011 nam de heer raphaël Lepot het voorzitter-

schap van het bestuur over en bouwde samen met 

de enthousiaste groep vrijwilligers verder aan de 

duurzame maatschappelijke inbedding van het MEP 

in Limburg.
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hernieuwde steun uit Limburg

De projecten van Stichting MEP Limburg kunnen 

rekenen op groot maatschappelijk en politiek draag-

vlak in Limburg. Binnen de sector onderwijs levert 

elke deelnemende school onder andere door het 

aanstellen van een schoolcoördinator voor Stichting 

MEP Limburg een grote bijdrage aan onze projecten 

en ontvangt de stichting financiële steun van zowel 

de scholen zelf als van Stichting Limburgs Voortge-

zet Onderwijs (LVO), Stichting Voortgezet Onderwijs 

Parkstad Limburg (SVO|PL), Stichting Onderwijs Mid-

den Limburg (SOML) en de trevianum Scholengroep. 

Vanuit de overheid wordt een belangrijke bijdrage 

geleverd door de provincie Limburg in de vorm van 

subsidie en het ter beschikking stellen van verga-

derruimten zoals de Statenzaal van het Gouverne-

ment in Maastricht. Het brede politieke draagvlak 

voor het continueren van het MEP in Limburg werd 

in het najaar van 2012 nogmaals duidelijk toen de 

Provinciale Staten van Limburg instemden met een 

motie, ingediend door de heer Geert frische (Staten-

lid namens het CDA), en gesteund door CDA, PvdA, 

VVD, SP, GroenLinks, D66, 50Plus, Onafhankelijke 

Statenlid uringa en PvLD, welke opriep te investeren 

in Limburgse jongeren als bron van kracht voor de 

toekomst van Limburg door Stichting MEP Limburg 

financieel duurzaam te blijven ondersteunen. De 

motie werd tevens buiten het parlement gesteund 

door de leden van het Comité van Aanbeveling, 

Stichting Montesquieu Instituut (namens het MEP in 

Nederland), verschillende Limburgse politici en afde-

lingen van politieke jongerenorganisaties, de Lim-

burgse onderwijssector en vele docenten, ouders en 

(oud)deelnemers.
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sChooLtrAjeCt

Stichting Model European Parliament Limburg is uit-

gegroeid tot een waar begrip, een instituut waar niet 

alleen scholieren enthousiast over spreken, maar ook 

oud-deelnemers en schoolcoördinatoren nog steeds 

graag bij betrokken zijn. Zo speelt MEP Limburg niet 

alleen een rol tijdens haar eigen activiteiten, maar 

leeft de stichting ook op de deelnemende scholen. 

Ieder jaar weer worden er voorafgaand aan de Lim-

burgse Conferentie op de deelnemende scholen 

schoolvoorrondes georganiseerd, waarbij niet al-

leen de werving van een nieuwe delegatie voor de 

Limburgse MEP Conferentie centraal staat, maar ook 

een rol is weggelegd voor een kennismaking met Eu-

ropese politiek en de rol van Stichting MEP Limburg 

hierin. Ieder jaar opnieuw slagen de schoolcoördina-

toren er in het gekweekte enthousiasme om te zet-

ten in een selectie vol talentvolle en gemotiveerde 

scholieren. Daarnaast waren er ook in 2012 weer veel 

oud-deelnemers betrokken bij de organisatie van de 

voorrondes, geheel binnen de gedachte dat Stich-

ting MEP Limburg ‘voor jongeren, door jongeren’ is.

Stichting MEP Limburg biedt graag iedere leerling 

een eerlijke en gelijke kans om zich te bewijzen en 

zorgt ervoor dat de schoolvoorrondes laagdrempe-

lig blijven. Het schooltraject staat er op deze manier 

voor garant dat Limburgse jongeren in groten getale 

kennismaken met het debat, politiek en Europa. De 

dertien deelnemende scholen krijgen, binnen een 

gegeven kader, dan ook een grote mate van vrijheid 

in het creatief invullen van deze voorrondes. Dit re-

sulteerde ook in 2012 weer in succesvolle voorron-

des, waarvan hieronder een impressie volgt.

debatteren in een raadzaal

De Philips van Horne SG heeft haar delegatieleden 

geselecteerd tijdens twee verschillende voorron-

des. Allereerst vond er een klassenvoorronde plaats, 

waarin alle 4-VwO leerlingen de kans kregen zich als 

waardig delegatielid te bewijzen. Nadat de leerlin-

gen in teams ingedeeld waren, werd iedere groep 

een te verdedigen standpunt toegewezen betreffen-

de een actuele Europese stelling. Door docenten en 

oud-deelnemers werd na dit debat een selectie ge-

maakt van de meest gemotiveerde en getalenteerde 

leerlingen per klas, die in de uiteindelijke schoolvoor-

ronde debatteerden om de hoofdprijs: een plek in de 

delegatie van de Philips van Horne SG op de Lim-

burgse MEP Conferentie 2013. 

“om alvast te wennen aan de heilige regels 

van het MeP dienden de leerlingen op-en-top  

formeel gekleed de strijd aan te gaan.”
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De schoolvoorronde vond plaats in de raadzaal van 

het Gemeentehuis van weert. Al hier kregen de deel-

nemers direct te maken met een heuse buitenkans. 

Zij werden namelijk door de burgemeester van weert 

welkom geheten en toegesproken in ‘zijn huis’. tij-

dens verscheidene debatrondes, begeleid door een 

gezelschap van oud-deelnemers, spraken de leer-

lingen over actuele Europese kwesties en haalden 

zij alles uit de kast om de jury en hun tegenstanders 

van hun gelijk te overtuigen. De aanwezigen werden 

zo gemotiveerd actief mee te denken in de proble-

men van de Europese unie. Na afloop hiervan werd 

met vreugde de delegatie van de Philips van Horne 

SG voor de Limburgse MEP Conferentie 2012 bekend 

gemaakt.

een Mini-MeP in het gemeentehuis

Ook de voorronde van het Bouwens van der Boije 

College werd op bijzondere wijze ingevuld, ditmaal 

in de vorm van een Mini-MEP. Nadat in verschillende 

voorrondes op 4 VwO een selectie van 26 scholieren 

was gemaakt, mochten deze jongeren het Model Eu-

ropean Parliament ‘in het klein’ ervaren. Bij aankomst 

in het gemeentehuis van Peel en Maas werden zij in 

de raadszaal welkom geheten door de raadsgriffier 

en burgemeester van Peel en Maas, mevrouw Delis-

sen- van tongerlo. Na haar wijze woorden werden 

de scholieren ingedeeld in commissies en kregen zij 

de opdracht in korte tijd een resolutie op te stellen. 

Dit intensieve programmaonderdeel werd begeleid 

door oud-deelnemers, die als ‘commissievoorzitters’ 

waakten over de structuur en het niveau van het 

debat. Ondanks de beperkte tijd kwam iedere com-

missie tot een indrukwekkende resolutie. Veel tijd 

om stil te staan bij de prestatie was er echter niet. Na 

een korte pauze moesten de deelnemers zich name-

lijk alweer opmaken voor de afsluitende algemene 

vergadering van het Mini-MEP. In een vurig slotdebat 

kregen de verschillende commissies de kans om de 

door hen opgestelde oplossingen te verdedigen. Dit 

bleek een behoorlijke opgave te zijn, daar er slechts 

één van de vier resoluties werd aangenomen. Alsnog 

bood dit debat een uitstekende mogelijkheid om zes 

gemotiveerde en getalenteerde Bouwens van der 

Boije-scholieren te selecteren.

Voorbereidingen schooldelegaties

Nadat de schoolvoorrondes zijn voltrokken en op 

iedere school zes deelnemers de titel “delegatielid” 

dragen, is het zaak dat de jonge volksvertegenwoor-

digers zich voorbereiden op hun deelname aan de 

Limburgse MEP Conferentie. Dit afsluitende, voor-

bereidende traject wordt voor rekening genomen 

door de schoolcoördinatoren in samenwerking met 
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oud-deelnemers die met hun de nodige ervaring 

hun vakinhoudelijke kennis overdragen. Allereerst 

dienen de gedelegeerden zich te verdiepen in de aan 

hen toegewezen Eu-lidstaat. tijdens de conferentie 

behartigen zij immers de belangen van dit Europese 

land in kwestie. Daarnaast behoort ieder delegatielid 

zich te verdiepen in het vraagstuk van de commis-

sie waarin hij plaats zal nemen. Elke afgevaardigde 

krijgt namelijk een commissie toegewezen waarin 

hij of zij de belangen van de Eu-lidstaat ten volste 

moet vertegenwoordigen. Men moet dus niet alleen 

kennis hebben van de lidstaat in kwestie, maar dient 

ook te zoeken naar mogelijke problemen die binnen 

dit land spelen en oplossingen waarmee hieraan het 

hoofd geboden kan worden. Met al deze bagage op 

zak zijn de schooldelegaties voorzien van een opti-

male voorbereiding voor hun deelname aan de Lim-

burgse MEP Conferentie.
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Van 7 mei tot en met 10 mei 2012 vond in Maastricht 

en Kerkrade de 7e conferentie van het Limburgse 

Model European Parliament plaats. Het Model Euro-

pean Parliament Limburg organiseert jaarlijks deze 

conferentie om jongeren uit onze provincie meer in-

zicht te geven in de werking van de Europese unie en 

met name het Europees Parlement. Deelnemers van 

13 scholen uit Limburg verdiepen zich een week lang 

in actuele vraagstukken uit de Europese politiek en 

ervaren zo hoe het leven van een Europarlementariër 

eruit ziet. Dit jaar nam er tevens voor het eerst een 

school uit Belgisch Limburg met veel plezier deel aan 

onze conferentie. Kortom, dit jaar was de Limburgse 

MEP Conferentie wederom een groot succes. 

Elk van de 13 deelnemende scholen vaardigt 6 dele-

gatieleden af. Elke delegatie vertegenwoordigt een 

van lidstaten van de Europese unie. De deelnemen-

de scholieren zijn tussen de 15 en 18 jaar oud en zit-

ten in de vierde klas van het VwO. Voorafgaand aan 

de conferentie vindt op elke school een voorronde 

plaats; hier worden de beste leerlingen geselecteerd, 

waarna er een uitgebreide voorbereiding volgt. Elk 

delegatielid neemt plaats in een van de zes com-

missies, waarin hij of zij de belangen van de te ver-

tegenwoordigen lidstaat behartigt, maar tevens het 

Europese belang in het achterhoofd houdt. Gestoken 

in keurig formele kleding en gebruikmakend van de 

officiële vergadertechnieken, ondervinden de deel-

nemers aan den lijve hoe is om Europarlementariër 

te zijn. 

Commissievraagstukken

Elk van de zes commissies behandelt een actueel 

Europees vraagstuk. Door middel van debat en het 

sluiten van compromissen wordt er gedurende twee 

dagen gezocht naar een oplossing voor de verschil-

lende vraagstukken. Aan het einde van de vergade-

ringen heeft elke commissie een resolutie opgesteld, 

waarin zij de verschillende gesignaleerde proble-

men, net zoals de gevonden oplossingen voorleg-

gen. De vraagstukken die tijdens deze conferentie 

zijn behandeld, luiden als volgt: 

Commissie buitenlandse zaken

Het vraagstuk van het externe optreden van de Europe-

se Unie: hoe kan de EU bereiken dat zij naar buiten toe 

meer met één stem spreekt? 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnen-

landse zaken

Het vraagstuk van groeiende nationalistische tenden-

sen in de EU-lidstaten: moet de Europese Unie reageren 

op deze ontwikkeling in de nationale politieke land-

schappen en zo ja, hoe?

Commissie economische en monetaire zaken

Het vraagstuk van financiële steun aan EU-lidstaten in 

nood: tonen de recente economische en financiële crises 

de noodzaak aan van meer Europese integratie op het 

gebied van economisch en financieel beleid?

Commissie industrie, onderzoek en energie

Het vraagstuk van de alternatieven voor fossiele brand-

stoffen: kernenergie heeft veel aan populariteit verlo-

ren als gevolg van de ramp in Japan. Betekent dit dat 

kernenergie geen optie meer is voor de EU? Kan en moet 

LIMBurGse MeP 
ConferentIe
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de EU de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve 

brandstoffen stimuleren en promoten?

Commissie regionale ontwikkeling

Het vraagstuk van de Euregio’s: Iedere lidstaat draagt 

op zijn manier bij aan de culturele veelzijdigheid van 

de Europese unie. In hoeverre kan en moet de sa-

menwerking in specifieke grensregio’s gestimuleerd 

worden?

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Het vraagstuk van vrij verkeer van diensten: hoe om te 

gaan met restricties die EU-lidstaten hanteren op het 

gebied van vrij verkeer van werknemers uit ‘nieuwe lid-

staten’? 

teambuilding in GaiaZoo

Op maandagochtend kwamen de delegatieleden 

samen op station Heerlen en ontmoetten voor het 

eerst hun commissiegenoten. Per bus werd er afge-

reisd naar GaiaZoo voor een spannende teambuil-

ding in de dierentuin. Onder leiding van de commis-

sievoorzitters werd er voorzichtig kennis gemaakt. 

Deze teambuilding is van groot belang, aangezien 

de deelnemers de komende twee dagen druk met el-

kaar moeten vergaderen en tot compromissen moe-

ten komen. Nadat de onderlinge strijd om een mooie 

prijs tussen de commissie was gestreden, vertrok het 

parlement druk in gesprek richting rolduc: de team-

building was geslaagd! 

eerste commissievergaderingen

Na het informele programma van de maandagoch-

tend, begon in de middag het echte werk: de eerste 

commissievergaderingen. Het parlement maakte 

een transformatie door en verscheen tijdens de 

lunch keurig in pak of mantelpakje. De deelnemers 

waren klaar voor de commissievergaderingen! Nadat 

de commissievoorzitter uitleg had gegeven over 

vergadertechnieken begon het delibereren. De com-

missies gingen aan de slag met hun vraagstukken en 

aan het einde van de middag lagen er al een aantal 

oplossingen klaar. 
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op naar de statenzaal: de officiële opening

Nadat de eerste commissievergaderingen waren af-

gerond, vertrok het parlement richting Maastricht 

voor de officiële opening van de Limburgse MEP 

Conferentie in de prachtige Statenzaal. Het was 

duidelijk te zien dat de jonge parlementariërs over-

weldigd waren door allure en statigheid van de zaal. 

Dat zij hier mochten vergaderen was voor velen een 

reden om zich nog net iets meer “Europarlementari-

er” te voelen. Alle aanwezigen werden welkom gehe-

ten door dhr. raphael Lepot, voorzitter van Stichting 

MEP Limburg. Hierna volgde de eerste gastspreker 

Onno Hoes, burgemeester van Maastricht en tevens 

lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting 

MEP Limburg. Hij drukte de deelnemers op het hart 

tijdens de conferentie niet alleen hun eigen belang 

na te streven, maar ook aandacht te besteden aan de 

mening van anderen. Hiermee benadrukte hij een 

van de kerngedachten van Stichting MEP Limburg: 

het belang van het smeden van compromissen. De 

tweede spreker, Henk van Hoof, voorzitter van het 

College van Bestuur van Stichting LVO, sprak over het 

belang van volksvertegenwoordiging, één van de 

meest essentiële taken van een parlement. Daarna 

was het woord aan Guy frints, oprichter en erevoor-

zitter van Stichting MEP Limburg. Hij bereidde de 

deelnemers voor op “de kijk in de keuken van het 

Europese Parlement”, welke ze de aankomende vier 

dagen zouden beleven.

Hierop werden twee nieuwe scholen geïntrodu-

ceerd, te weten het Connect College uit Echt en de 

Derde Graad Voorzienigheid uit Diest, België. Dit 

brengt het scholenbereik van Stichting MEP Limburg 

op dertien scholen. Deze laatste school is tegelijker-

tijd de eerste internationale school in de historie van 

de stichting. Hiermee is de eerste stap richting grens-

overschrijding gezet: Limburg is immers niet slechts 

Nederland, het is een Euregio.

De landenspeeches vormden de afsluiting in de Sta-

tenzaal. Namens alle delegaties hielden afgevaardig-

den een korte speech. Van finse meren tot Griekse 

schulden; heel Europa kwam aan bod. Dit maakte 

elke speech het luisteren waard. Na de mooie ope-

ning dineerde het parlement gezamenlijk in Maas-

tricht, alvorens terug te keren naar rolduc.

Commissievergaderingen

De tweede dag van de conferentie staat geheel in het 

teken van de commissievergaderingen. waar maan-

dag al een begin was gemaakt met het zoeken naar 

oplossingen voor de verschillende vraagstukken, wer-

den problemen op dinsdag verder uitgediept. Discus-

sies tussen de commissieleden liepen soms hoog op, 

maar uiteindelijk wist men altijd een mooie midden-
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weg te vinden die een oplossing bood op het desbe-

treffende vraagstuk. Het vermogen tot het sluiten van 

compromissen was mede te danken aan de teambuil-

ding en het gezamenlijke diner op maandag, waarop 

de commissieleden elkaar beter leerden kennen, wat 

de samenwerking zeker ten goede kwam!

sneeuw en – 5 C: teambuilding in de sneeuw

Na een lange vergaderdag was het parlement toe 

aan ontspanning. tijdens een teambuilding in Snow-

world was hier gelukkig volop gelegenheid toe. De 

verschillende commissies streden tegen elkaar tij-

dens spannende sneeuwspellen. Er werd veel gela-

chen en de nodige sneeuwbalgevechten mochten 

natuurlijk niet ontbreken. Het belang van de com-

missieband werd door deze teambuilding nogmaals 

benadrukt. De commissies streden fanatiek tegen 

elkaar en uiteindelijk ging de Commissie werkgele-

genheid en Sociale zaken er met de prijs vandoor. 

Moe maar voldaan sloot het parlement deze tweede 

conferentiedag af in rolduc. 

Bezoek stadhuis Kerkrade

Op woensdagochtend stond een bezoek aan het 

stadhuis te Kerkrade gepland. De deelnemers wer-

den ontvangen in de raadzaal. Dhr. raph Stijns, loco-

gemeentesecretaris, vertelde over de internationale 

samenwerking tussen de grensgemeentes Kerkrade 

en Herzogenrath. Voor de scholieren was dit natuur-

lijk uitermate interessant gezien de Europese vraag-

stukken waar zij zich mee bezig hielden gedurende 

deze week. Met sprekende voorbeelden werd duide-

lijk gemaakt dat internationale samenwerking steeds 

belangrijker wordt, onder andere op het gebied van 

politieel- en veiligheidsgebied. Die avond zouden de 

deelnemers nogmaals terugkeren op het stadhuis 

voor de eerste lobbysessie.

Voorbereidingen op plenair

Aansluitend aan het bezoek aan het stadhuis kwa-

men de commissies voor de laatste keer bij elkaar. De 

Algemene Vergadering, die voor donderdag op het 

programma stond, werd door de commissie voor-
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bereid. De verschillende speeches werden verdeeld 

en de commissievoorzitter speelde advocaat van de 

duivel door vragen af te vuren op de commissie om 

ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de vragen 

die de overige parlementariërs de volgende dag zou-

den gaan stellen. 

delegaties in overleg

Voor het eerst tijdens de conferentie, kwamen de de-

legaties weer bij elkaar. Samen bespraken ze de zes 

resoluties. Er werd kritisch gekeken naar de aange-

dragen oplossingen, met het belang van de te ver-

tegenwoordigen lidstaat in het achterhoofd. Zou er 

wellicht een amendement moeten komen, voordat 

de delegatie zou instemmen met de resolutie? Of 

moet er een tegenspeech komen om andere delega-

ties er ook van te overtuigen dat een resolutie niet 

zou bijdragen aan een beter Europa? 

Lobbysessie stadhuis

Nadat alle resoluties waren doorgenomen in de de-

legatievergaderingen, ging het parlement naar het 

centrum van Kerkrade. Hier werd in twee verschil-

lende restaurants gedineerd. reeds gedurende de 

diners werden de resolutieboeken uit de tas gehaald 

en werden er nog een aantal kritische vragen gesteld 

aan mededelegatieleden. Aansluitend op het diner 

werden de afgevaardigden ontvangen in de raadzaal 

van Kerkrade, waar de eerste lobbysessie plaats heeft 

gevonden. Onder het genot van een drankje kwa-

men de eerste discussies op gang en werden amen-

dementen opgesteld. Overtuigende speeches en 

daadkrachtige woorden gaven de avond kleur. Elke 

parlementariër probeerde de rest van het parlement 
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te overtuigen dat zijn resolutie een verbetering is 

voor de gehele Europese unie. Door de scherpe dis-

cussies kregen de gedelegeerden enigszins in beeld 

hoeveel steun hun plannen konden genieten.

Aansluitend aan deze lobbysessie vond er nog een 

delegatievergadering plaats om alle gehoorde plan-

nen opnieuw te bespreken, met de ingewonnen in-

formatie in het achterhoofd. Vervolgens keerde het 

parlement terug naar rolduc, waar de tweede lob-

bysessie nog een laatste kans bood om collega's te 

overtuigen.

het slotakkoord van de conferentie: de Algeme-

ne Vergadering

De laatste dag van de conferentie was aangebroken. 

’s Ochtends vroeg werd er wederom koers gezet naar 

de Statenzaal in Maastricht. Gespannen gezichten 

van deelnemers waren geen uitzondering op deze 

ochtend, immers dit was de dag van de waarheid. 

In deze imposante zaal werden gedurende de hele 

dag de resoluties van de verschillende commissies 

behandeld en aan het oordeel van het gehele par-

lement overgelaten. Dit was het moment waar elke 

parlementariër de hele week naar toe gewerkt had. 

De resoluties waren geschreven, de lobby had plaats-

gevonden, wat nog restte was de resolutie met hart 

en ziel verdedigen in de Algemene Vergadering. Aan 

het begin van de week zag je deelnemers nog ietwat 

onzeker de Statenzaal binnenkomen. Echter de ont-

wikkeling die de scholieren gedurende de hele week 

hebben doorgemaakt zorgde ervoor dat hier op de 

laatste en beslissende dag niets meer van te zien 

was. Er werden vurige speeches gegeven door com-

missieleden, kritische vragen vanuit het parlement 

vlogen je om de oren en het vergaderprotocol werd 

door de jonge parlementariërs perfect toegepast. 

Kortom: de menigte op de publieke tribune waande 

zich gedurende deze dag zowaar in het echte Euro-

pees Parlement van Brussel en Straatsburg. 

resoluties onder de loep

De Algemene Vergadering ging van start met de 

behandeling van de resolutie van de Commissie in-

dustrie, onderzoek en energie. Vanaf het begin zat 

de stemming er goed in en werd door het parlement 

met een kritisch oog naar de resolutie gekeken. Bij de 

behandeling werd duidelijk dat de parlementariërs 

niet meteen akkoord zouden gaan met deze resolu-

tie, zodoende werd er een amendement (voorstel tot 

wijziging) ingediend. Het debat handelde over ver-

schillende onderwerpen, van sancties bij gebruik van 

kernenergie, tot het stimuleren van duurzame ener-

giebronnen. toen de resolutie eenmaal in stemming 

werd gebracht, bleek zich een unicum in de geschie-

denis van MEP Limburg voor te doen: de resolutie 

werd met unanimiteit van stemmen aangenomen! 

De rest van de dag werd er kritisch naar de verschillen-

de resoluties gekeken. Helaas was niet elke commis-

sie gezegend met het lot van de Commissie industrie, 

onderzoek en energie. Het werd al snel duidelijk dat 

we te maken hadden met een kritisch parlement dat 

niet zo maar elke resolutie voor zoete koek zou aan-

nemen. De commissies moesten duidelijk hun best 

doen om de parlementariërs ervan te overtuigen dat 

hun resolutie toch echt een verbetering ten opzichte 

van de huidige situatie zou inhouden. Zo werd tijdens 

de behandeling van de resolutie van de Commissie 

buitenlandse zaken duidelijk at het parlement zich 

grotendeels kon vinden in de redeneringen achter 

de voorstellen uit de resoluties, waarin onder andere 

de rol van Eu in buitenlandse conflicten werd behan-

deld. Echter waren de parlementariërs niet overtuigd 

van de wijze waarop aan deze voorstellen uitvoering 

werd gegeven. Een ruime meerderheid stemde dan 

ook tegen deze resolutie. 
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de officiële sluiting van de Limburgse MeP  

Conferentie 2012

Nadat alle resoluties behandeld waren, kwam de 

conferentie tot haar einde. Elke commissie, ongeacht 

de uitkomst van de Algemene Vergadering, kon met 

een goed gevoel terugkijken op een ontzettend leer-

zame en interessante week en trots zijn op het werk 

dat zij gezamenlijk als commissie verricht hadden. 

Afsluitende woorden kwamen ook van ria Oomen-

ruijten. Zij benadrukte hoe belangrijk deze ervaring 

is voor de ontwikkeling van de deelnemers, dat de 

opgedane vaardigheden zeker hun vruchten zullen 

afwerpen en dat de jeugd uiteindelijk toch de toe-

komst heeft. De speech van ria Oomen-ruijten, liet 

de deelnemers nogmaals inzien wat zij deze week al-

lemaal bereikt hebben. 

De conferentie werd officieel afgesloten door rap-

hael Lepot, voorzitter van Stichting MEP Limburg. Hij 

sprak zijn dank uit voor de organisatie, scholen, spon-

soren, en alle betrokkenen die het MEP in Limburg 

een warm hart toedragen. Zonder de betrokkenheid 

van al deze mensen had de zevende editie van het 

Model European Parliament Limburg niet kunnen 

plaatsvinden. tenslotte maakte dhr. Lepot de Lim-

burgse delegatie voor de Nationale MEP Conferentie 

bekend, waarmee er toch echt een einde kwam aan 

een fantastische week. 
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Van zondag 23 tot en met vrijdag 28 september 

vond in 2012 de 24e editie van de Nationale Confe-

rentie van het Model European Parliament plaats. De 

conferentie waarop delegaties uit alle Nederlandse 

provincies met elkaar discussiëren over de toekomst 

van Europa. Onder begeleiding van de heer raphaël 

Lepot (voorzitter Stichting MEP Limburg) en de heer 

wouter Schiphorst (commissievoorzitter) namen 

twaalf scholieren, geselecteerd op basis van hun uit-

stekende prestaties tijdens de Limburgse MEP Con-

ferentie, deel aan de Nationale conferentie van het 

Model European Parliament Nederland.

de provincies in

Op zondag 23 september 2012 werd het startschot 

voor de Nationale Conferentie gegeven in de provin-

cies Groningen, friesland, flevoland, Gelderland en 

Drenthe, die dit jaar de ontvangst voor de tien com-

missies van het jongerenparlement organiseerden. 

Na de teambuilding en avondmaaltijd op de eerste 

dag, voor de commissieleden een uitgelezen kans 

om elkaar beter te leren kennen, stonden de tweede 

en derde dag geheel in het teken van de commissie-

vergaderingen. Gedurende de commissievergade-

ringen dragen delegaties de verantwoordelijkheid 

voor de belangen van de toegewezen Eu-lidstaat. 

twee dagen lang werd er druk vergaderd om tot 

innovatieve oplossingen te komen voor actuele Eu-

ropese vraagstukken. De uiteindelijke bevindingen 

werden verwerkt tot een resolutie, het kernstuk van 

hun Nationale MEP Conferentie.

de officiële opening

Op de vierde dag van de conferentie vertrokken alle 

commissies naar Nederlands politieke hoofdstad 

Den Haag, waar in de middag het voltallige parle-

ment voor het eerst bijeenkwam voor de Officiële 

Opening van de Nationale MEP Conferentie 2012. 

De opening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

werd bijgewoond door de heer M.j. de Graaf (voor-

zitter Eerste Kamer der Staten-Generaal) en de Zijne 

Excellentie de heer K.P. Kouros (ambassadeur van Cy-

prus, heden ten dage voorzitter van de raad van de 

Eu). Voorts werden tijdens deze opening alle delega-

ties geacht een zogeheten landenspeech te houden, 

waarin ze de Eu-lidstaat die ze vertegenwoordigden 

en de provincie die ze representeerden voorstelden 

aan het parlement en haar toehoorders. De delega-

tie Limburg vertegenwoordigde dit jaar het Verenigd 

Koninkrijk en hield bij monde van de heer Sebasti-

aan Olislagers (delegatieleider) een speech die het 

parlement opriep te focussen op hetgeen Europese 

landen gemeen hebben en niet op hetgeen hen ver-

schillend maakt, aangezien het de overeenkomsten 

LIMBurG &  
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zijn die Europa binden en verenigen. Zo sprak de 

heer Sebastiaan Olislagers: “wij willen gaan voor een 

verenigd Europa, waarin het Verenigd Koninkrijk en 

iedere andere lidstaat echter zijn eigen identiteit zal 

behouden. God save the Queen!”

de Algemene Vergadering: dag 1

De volgende dag werd in de Oude Zaal van de 

tweede Kamer der Staten-Generaal het startsein 

gegeven voor twee dagen van intensief vergaderen. 

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering werd 

het Model European Parliament kort toegesproken 

door de heer raymond Knops (waarnemend voor-

zitter van de vaste Kamercommissie Europese Zaken 

en Limburgs tweedekamerlid namens het CDA). 

Ondanks de intensieve vergaderingen op de eerste 

dag van de plenaire vergadering slaagden enkele 

Limburgse delegatieleden erin tijdens een pauze 

demissionair minister-president en VVD-onderhan-

delaar in de huidige formatie Mark rutte de hand te 

schudden. Een slim getimede lobbyactie van onze 

‘Europarlementariërs' om het Europese hoofdstuk in 

het regeerakkoord ten voordele van de aangenomen 

MEP-resoluties te beïnvloeden!

Als collega's onder elkaar

Op donderdagavond, na afloop van een uitputten-

de, maar zeker interessante dag werd de Limburgse 

delegatie bij elkaar geroepen voor een rondleiding 

door de gebouwen van de tweede Kamer. Aan-

sluitend werd de delegatie door de heer raymond 

Knops (waarnemend voorzitter van de vaste Kamer-

commissie Europese Zaken en Limburgs tweede Ka-

merlid namens het CDA) uitgenodigd voor een diner 

in de Nieuwspoort: dé plaats in het centrum van de 

landspolitiek waar parlementaire pers, politici, voor-

lichters en lobbyisten elkaar informeel ontmoeten. 

tijdens een aperitiefje en een diner had de Limburg-

se delegatie alle mogelijkheid hun vragen over poli-

tiek en samenleving af te vuren op de parlementariër. 

tevens maakte de Limburgse delegatie deze avond 

kennis met enkele politici, waaronder de heer Mark 

Verheijen (Limburgs tweede Kamerlid namens de 

VVD), de heer Ger Koopmans (Voormalig Limburgs 

tweede Kamerlid en tevens lid van het Comité van 

Aanbeveling van Stichting MEP Limburg), de heer 

Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter in de 

tweede Kamer namens het CDA) en demissionair 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer 

joop Atsma.

de Algemene Vergadering: dag 2

Vrijdag volgde de tweede dag van de Algemene Ver-

gadering en tevens de laatste dag van de Nationale 

Conferentie. Deze laatste dag mochten de deelnemers 

plaatsnemen in het pronkstuk van het Binnenhof, de 

huidige zaal van de tweede Kamer der Staten-Gene-

raal, met ‘onze’ Limburgse commissievoorzitter wou-

ter Schiphorst in het presidium. De laatste resoluties 

werden achtereenvolgens behandeld en de Limburg-

se delegatie schuwde het debat niet. tussen de reso-

luties door werden de gedelegeerden toegesproken 

door ‘collega-Europarlementariër' mevrouw Marietje 

Schaake (lid van het Europees Parlement namens D66). 

Na de laatste stemmingen volgde de Officiële Slui-

ting van de Nationale MEP Conferentie 2012, waar 

de heer farshad Bashir (tweede Kamerlid namens de 

SP) de scholieren uitdaagde om hem op te volgen als 

jongste tweede Kamerlid. Een uitdaging die de leden 

van het Model European Parliament maar al te graag 

aangingen. De Officiële Sluiting stond tevens in het 

teken van het afscheid van mevrouw van Sminia-

Meijerink als Secretaris-Generaal van het Model Eu-

ropean Parliament Nederland. Onder dankwoorden 

van de heer r.S. Croll (voorzitter raad van Bestuur 

Nationaal fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg) en 
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een oud-deelnemer van Model European Parliament 

werd waardering uitgesproken voor alle werkzaam-

heden die mevrouw Van Sminia-Meijerink en haar 

man sinds 1989 voor het MEP hebben verzet. In haar 

eigen woorden richting de zaal dankte mevrouw van 

Sminia-Meijerink allen die de afgelopen jaren met 

grote passie betrokken zijn geweest bij de totstand-

koming en continuering van de succesvol gebleken 

activiteiten van het MEP.

het einde van een bijzondere week

De Officiële Sluiting van de Nationale MEP Conferen-

tie eindigde met de bekendmaking van de selectie 

voor de Internationale MEP Conferenties door me-

vrouw Liesbeth weijs (Montesquieu Instituut). uit de 

Limburgse delegatie kregen mevrouw Eline Berger 

(Philips van Horne SG te weert) en uit de gemengde 

delegatie de heer Stan Smeets (Graaf Huyn College 

te Geleen) de eer en het genoegen om deelnemen 

aan de Internationale Conferentie. waar Stan Smeets 

inmiddels reeds in november 2012 deel heeft geno-

men aan de conferentie in Madrid (Spanje), maakte 

Eline Berger in april 2013 deel uit van de conferentie 

in Norwich (Verenigd Koninkrijk).

Het bestuur van Stichting MEP Limburg feliciteert 

via deze weg graag beide gedelegeerden nogmaals 

met hun uitmuntende prestaties voorafgaand aan 

en tijdens de Nationale MEP Conferentie 2012. MEP 

Limburg is zeer verheugd dit jaar twee afgevaardig-

den te mogen hebben geleverd voor de Nederlandse 

delegaties op de Internationale MEP Conferenties en 

dankt de voltallige Limburgse delegatie voor hun 

bijzondere en gezamenlijk gerealiseerde prestatie 

tijdens de Nationale MEP Conferentie 2012.
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Elk jaar opnieuw worden in samenwerking met en 

onder coördinatie van het secretariaat-generaal te 

Den Haag verschillende Internationale MEP Confe-

renties gehouden: Conferenties waaraan alle 27 Eu-

ropese lidstaten en enkele kandidaat-lidstaten deel-

nemen. Van 17 november tot en met 24 november 

2012 vond de Internationale MEP Conferentie plaats 

in Madrid. Een week waarop de Limburgse afgevaar-

digde, Stan Smeets van het Graaf Huyn College, te-

rugkijkt met een tevreden glimlach. Stan Smeets had 

het voorrecht deel te nemen in de Commissie Civil 

Liberties, justice and Home Affairs en heeft zich een 

weeklang toegelegd op een vraagstuk betreffende 

human trafficking. Graag deelt hij dan ook zijn erva-

ringen met de Internationale MEP Conferentie in een 

uitgebreid verslag om zo een kijkje te geven in zijn 

week als ‘internationale Europarlementariër'.

de ervaringen van stan smeets

“Hè hè, ik zit nu in de trein op weg naar huis van de 

Internationale MEP Conferentie in Madrid. wat een 

geweldige week heb ik achter de rug. Ik vergeet mijn 

vermoeidheid haast en zou er zo nog een weekje 

achteraan willen plakken! Ik kan dan ook niet wach-

ten om mijn ervaringen in Madrid als vertegenwoor-

diger van de provincie Limburg met jullie te delen en 

vat graag mijn week voor jullie samen.

Zaterdag nam ik om 14:50 uur de trein naar Zürich om 

van daaruit door te reizen naar Madrid. Meteen in het 

vliegtuig ontdekte ik al hoe gezellig onze groep was. 

Ik zou niet in een gastgezin slapen, maar in een hos-

tel en ik zou deel uitmaken van de Commissie Civil 

Liberties, justice and Home Affairs. Het vraagstuk 

waarop we ons deze week toe zouden leggen was 

human trafficking, een nog steeds veel besproken 

probleem in de Europese politiek. De eerste avond 

in hartje Madrid was al meteen een succes, het was 

internationaal gezellig met twee Spanjaarden, één 

Italiaan en één Nederlander! 

de commissievergaderingen

Zondag gingen we van start we met een informele 

teambuilding op een school in Madrid. Daarna moes-

ten we ons snel omkleden, lunchen en dan beginnen 

aan de Committee Meetings. Deze kwamen wat moei-

zaam op gang, maar met een beetje hulp van de voor-

zitter konden de eerste landen aan de slag. Na een 

lange dag vergaderen konden we ’s avonds uiteraard 

genieten van een biertje met de Nederlandse groep.

Maandag stond de opening in de Eerste Kamer van 

Spanje op de planning, waar elk land een speech 

voordroeg. Daarnaast werden we verwelkomd door 

LIMBurG &  
de InternAtIonALe  
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een aantal sprekers om daarna met volle moed door 

te gaan aan onze resolutie in de Committee Meeting. 

Dinsdag stond helemaal in het teken van de General 

Assembly, de Algemene Vergadering. we verzamel-

den om 8:00 uur op een school in Madrid om daar 

nog snel de puntjes op de i te zetten voor onze reso-

lutie. Ik kreeg de belangrijkste speech voor het ver-

dedigen van de resolutie in de General Assembly, de 

eindspeech. Bij deze speech kun je na het debat de 

parlementariërs nog eens ervan overtuigen dat de 

resolutie goedgekeurd moet worden. Na de Algeme-

ne Vergadering kregen we vijf uur vrije tijd in Madrid, 

die we gretig benutten.

Een exclusief diner bij de Nederlandse ambassadeur

woensdag gingen we op weg naar toledo, een oud 

pittoresk plaatsje op een uurtje afstand van Madrid. 

Hier vond de delegatievergadering en daarna een 

lobbysessie plaats. ’s Avonds hadden wij, vergezeld 

door de heer en mevrouw Sminia, het genoegen uit-

genodigd te zijn op de residentie van de Nederlandse 

ambassadeur, welke de mening de mening van “Den 

Haag” in Spanje vertegenwoordigt. Na een glaasje 

gedronken te hebben, openden de deuren naar de 

eetzaal. Nu was het een kwestie van het juiste naam-

bordje vinden en wachten tot de gastvrouw ons aan 

tafel uitnodigde. De luxe kon niet op, onze wijn werd 

zelfs ingeschonken door twee butlers, terwijl de am-

bassadeur ons meer vertelde over zijn werk, het be-

lang van het Europees Parlement en het belang van 

onze toekomst. Er werd getoast en het eerste gerecht 

werd binnen gebracht. Heerlijk, net zoals alle andere 

gerechten! Bestek diende van buiten naar binnen ge-

bruikt te worden en vrouwen kregen de gerechten 

eerst. Kortom, het leek wel alsof we terecht gekomen 

waren in een aflevering van “Hoe heurt het eigenlijk”. 

Dit was zonder twijfel het meest chique diner dat ik 

ooit heb mogen meemaken en we voelden ons alle-

maal behoorlijk bevoordeeld en vereerd.

de General Assembly

Na bijgekomen te zijn van het etentje brak donder-

dag de eerste dag van de General Assembly aan. 

Voor mij een dag waarop ik voldoende goede punten 

in te brengen had, maar hier helaas niet de kans toe 

kreeg. Gelukkig was vrijdag een nieuwe dag. Vrijdag 

volgde namelijk de tweede dag van de General As-

sembly en tevens de laatste dag van de Internatio-

nale Conferentie in Madrid. Voor de lunch kreeg ik de 

mogelijkheid een debatpunt in te brengen. De lunch 

kon ik daarna mooi benutten ter voorbereiding van 

mijn speech, die uiteindelijk perfect aan bleek te slui-

ten op de openingsspeech van de gedelegeerde van 

België. Het amendement werd bijna unaniem aange-

nomen en het open debat ging bijzonder goed, net 

zoals de daarop volgende speech! 

de officiële én de informele sluiting

Na een mooie afsluiting met de eindspeeches van de 

organisatoren besloten we de succesvolle week te 

vieren met een Big Mac en het ‘verwijderen’ van onze 

stropdas. Ons ‘afscheidsfeest’ vierden we daarna nog 

in de Irish Pub met alle MEP deelnemers, wat ontzet-

tend gezellig was.
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Om 7:45 uur rinkelde de wekker helaas op zaterdag-

ochtend al, omdat we om 10:00 present moesten zijn 

op het vliegveld. tijdens de vlucht hebben we nog 

veel gelachen met alle nieuwe vrienden uit alle wind-

streken van Nederland, waarna het afscheid volgde: 

een afscheid dat altijd weer zwaar valt na zo’n week 

die uiteindelijk veel te kort lijkt! Aan alle mooie din-

gen komt een eind. Ik wil iedereen bedanken voor 

alle steun. we hebben een geweldige week gehad. 

De Internationale MEP Conferentie van 2012 was zon-

der twijfel een ervaring om nooit te vergeten!”
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Naast een basistraject bestaande uit de Limburgse 

MEP Conferentie, de Nationale MEP Conferentie en 

de Internationale MEP Conferentie biedt het MEP 

Limburg haar deelnemers tevens een serie vervolg-

trajecten aan. Op deze wijze proberen wij te realise-

ren dat het MEP voor enthousiaste deelnemers niet 

eindigt bij de conferenties, maar dat zij de unieke 

kans krijgen de Europese politiek vanuit verschillen-

de optieken te beleven. 

In 2012 zijn er reizen naar respectievelijk Straatsburg 

en Brussel georganiseerd. tijdens beide excursies 

stond een bezoek aan de aldaar gevestigde Europese 

instanties centraal, evenals gesprekken met promi-

nente politici als rené van der Linden en ria Oomen. 

tevens werd er aandacht besteed aan de omgeving 

waarin deze instanties gelegen zijn. In de vorm van 

een rondleiding werden de deelnemers de sfeer en 

entourage van beide steden gewaar. Met het orga-

niseren van deze extra activiteiten tracht het MEP 

Limburg de Europese gewaarwording onder jon-

geren verder te stimuleren. Zij worden tijdens deze 

meerdaagse bezoeken midden in de Europese poli-

tiek geplaatst en maken deze zodoende van achter 

de schermen mee. Graag geven wij u een impressie 

van verscheidene succesvolle extra activiteiten die 

Stichting MEP Limburg in 2012 organiseerde.

eXtrA ACtIVIteIten  
MeP LIMBurG
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woensdag 7 maart verzamelde een grote groep oud-

deelnemers van de Limburgse MEP-Conferentie 2011 

zich ‘s ochtends vroeg op het station van Sittard. 

Vanuit daar vertrok de groep richting Brussel voor 

de jaarlijkse Stichting Model European Parliament 

Limburg reünie. Een dag die naadloos aansluit op de 

visie van de Stichting: “Discover Europe, the floor is 

yours.” Deze dag stond een rondleiding in het Euro-

pees Parlement, een gesprek Europarlementariër ria 

Oomen-ruijten en een kennismaking met de Euro-

pese hoofdstad gepland. Enthousiast liet de groep 

Sittard die ochtend dan ook achter zich om in Brussel 

aan het programma te kunnen beginnen.

Eenmaal aangekomen in Brussel werden wij hartelijk 

ontvangen door Dominique Lebens, de beleidsme-

dewerker van Europarlementariër ria Oomen-ruij-

ten. Alvorens ons gesprek met mevrouw Oomen-

ruijten, werden wij door de heer Lebens rondgeleid 

door het parlementsgebouw. Hij vertelde ons daar 

alles over de samenstelling van het Parlement en liet 

ons de grootse plenaire vergaderzaal zien. ter voor-

bereiding op ons gesprek met mevrouw Oomen later 

die dag, gaf hij ons tevens al een korte inleiding over 

mevrouw Oomen en haar functie binnen het Euro-

pees Parlement.

Het hoogtepunt van de dag was zonder twijfel het 

gesprek met mevrouw ria Oomen-ruijten. Zij heeft 

de afgelopen jaren al vele groepen van het MEP voor-

bij zien komen. Als gedelegeerde van het CDA repre-

senteert zij sinds 1989 Nederland in het Europees 

Parlement. Haar functie beslaat een breed spectrum 

aan onderwerpen, variërend van mensenrechten tot 

parlementaire samenwerking met rusland, die me-

vrouw Oomen met veel toewijding vervult. Zij vertel-

de ons dat je ervoor moet zorgen dat je met plezier je 

werk doet omdat “succes dan gegarandeerd is”. 

Niet alleen wijze raad volgde uit ons gesprek met 

haar, ook vele andere onderwerpen passeerden de 

revue. wij spraken met haar over haar taken binnen 

de Europese unie, over de huidige Nederlandse en 

Europese politiek en over haar standpunten in deze 

belangrijke kwesties. Op al onze vragen kregen wij 

een goudeerlijk antwoord, wat door iedereen als 

zeer prettig werd ervaren. “Ik houd mijn mond niet,” 

is dan ook een van de zeer treffende citaten van 

deze doorgewinterde Europarlementariër. Dankzij 

dIsCoVerInG euroPe  
In BrusseL
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het enthousiasme van onze delegatie en de open-

heid van mevrouw Oomen groeide het gesprek uit 

tot een actief debat. 

Na afloop van ons zeer succesvolle gesprek gingen 

wij aan tafel in het restaurant van het Parlement, 

waar een uitgebreide lunch voor ons klaar stond. 

Hierna zetten wij onze reis voort en werden wij per 

bus rondgeleid door Brussel. Een gids vertelde ons 

alles over deze oude stad, variërend van de geschie-

denis van de culturele trekpleisters, tot de ontwikke-

ling van Brussel als Europese hoofdstad. In de regen-

achtige binnenstad eindigde onze rondleiding op de 

historische Grote Markt. Na deze interessante rond-

leiding zochten we een restaurant op waar gezellig 

en sfeervol de avond werd voort gezet. De daarop-

volgende levendige busreis bevestigde wat ieder 

van ons toen al wist; de dag was geslaagd.
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Van 21 tot en met 25 januari 2013 bracht een dele-

gatie van oud-deelnemers aan het Model European 

Parliament Limburg van 2012 een bezoek aan de Eu-

ropese instellingen in Straatsburg en Luxemburg.

Een gehele week lang de kans kregen zij de kans om 

indrukwekkende ‘zwaargewichten’ binnen de Euro-

pese politiek aan een vragenvuur te onderwerpen op 

de meest unieke Europese instanties. waar de week 

van start ging bij het Luxemburgse Hof van justitie, 

zette het jongerenparlement haar tocht voort naar 

Straatsburg en eindigde haar week in het mooie 

Nancy. Graag blikken wij samen met u allen terug op 

een week van politiek, grootse sprekers, leermomen-

ten, ontdekkingen, maar ook van gezelligheid, flam-

mkuchen en vriendschap. Een week waar zowel de 

oud-deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie 

van 2012 als de bestuursleden van genoten hebben 

en vol trots op terug kijken.

het programma in het kort

De kern van de Straatsburgreis is het bezoeken van 

de verschillende instellingen van de raad van Eu-

ropa. Dit gebeurt tijdens één van de vier weken 

waarin de Parlementaire Assemblee vergadert. De 

gebouwen die de deelnemers betreden zijn onder 

andere het Palais de l’Europe, waar de Parlementaire 

Assemblee bijeenkomt, maar ook het Europees Hof 

van de rechten van de Mens, het Europees Parlement 

te Straatsburg en het Hof van justitie in Luxemburg. 

Naast de politieke programmaonderdelen tijdens 

de Straatsburgreis is er echter ook ruimte gelaten 

voor cultuur. Zo maken een rondleiding door his-

torisch Straatsburg en een bezoek aan Nancy, waar 

het prachtige Place Stanislas te bewonderen valt, 

ook onderdeel uit van het programma. Kortom: De 

Straatsburgreis bevat de ideale balans tussen politiek 

en cultuur, welke samen een onvergetelijke ervaring 

vormen voor de oud-MEP deelnemers.

Luxemburg dag 1: te gast in het hof van justitie 

Maandag 7 januari was het zover: De Straatsburgreis 

van het Model European Parliament Limburg van 

2012. In de vroegte arriveerden de afgevaardigden 

op het station in Sittard om vanuit daar per bus koers 

te zetten naar Luxemburg. Naast Brussel en Straats-

burg behoort Luxemburg namelijk tot het centrum 

van Europese politiek en een bezoek aan het Euro-

pese Hof van justitie mocht dan ook zeker niet het 

programma ontbreken. Alhier werd het jongeren-

parlement hartelijk ontvangen en uitgenodigd voor 

een rondleiding door het indrukwekkende gebouw 

met haar rechtszalen als hoogtepunt. tevens voor-

zag de gids de afgevaardigden met plezier van meer 

informatie over de geschiedenis en de architectuur 

van het glazen gebouw, welk de openheid van de 

te GAst BIj de rAAd VAn 
euroPA In strAAtsBurG
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Europese unie symboliseert. Het bezoek aan het 

Luxemburgse Hof van justitie werd afgerond met 

een informatieve video en een presentatie over het 

Hof en haar werkzaamheden en werd het parlement 

in de mogelijkheid gebracht dringende vragen over 

het Hof van justitie te stellen. 

straatsburg dag 2: Politieke zwaargewichten in 

het Palais de L’europe 

Na het bezoek aan het Hof van justitie te Luxemburg 

en een lange, maar gezellige busreis was de toon 

gezet. Dit beloofde een bijzondere week te worden, 

zeker omdat de afgevaardigden van plan waren alles 

eruit te halen wat erin zat. Na een goede nachtrust 

en het eerste franse ontbijt van de week stond de 

tweede dag in het teken van ‘zwaargewichten’ bin-

nen de Europese politiek. In het indrukwekkende Pa-

lais de L’Europe ontmoetten zij allereerst provincie-

genoot de heer rené van der Linden (oud-voorzitter 

Parlementaire Assemblee van de raad van Europa) 

die zich sterk maakte voor de positieve kanten van 

Europa, de kracht van diversiteit en samenwerking. 

De ontmoeting met rené van der Linden werd op-

gevolgd door een informatieve film en het bijwonen 

van het plenaire debat over de kwestie in en rondom 

Kosovo, waarna de volgende door zijn enthousias-

me niet te missen spreker aantrad: De heer Mevlüt 

Çavusoglu, tevens voormalig voorzitter van de Par-

lementaire Assemblee van de raad van Europa, die 

sprak over zijn werkzaamheden voor de toetreding 

van turkije, maar ook over het belang van samenwer-

king tussen lidstaten. De derde spreker van de dag, 

de heer jan Kleijssen (Director of Standard-Setting 

Directorate General of Human rights and Legal Af-

fairs) sprak over internetveiligheid en mensenrech-

ten aan de hand van relevante voorbeelden zoals cy-

berpesten en privacy op een medium als facebook. 

waarna de heer Peter Omtzigt (Lid tweede Kamer 

der Staten-Generaal der Nederlanden en lid van de 

Parlementaire Assemblee van de raad van Europa) 

een korte en krachtige speech hield over zijn verkie-

zingscampagne en de rol van nationale overheden in 

een overkoepelend orgaan als Europa. waar hij het 

Europa waardevol achtte, vond hij dat we genoeg 

zaken op nationaal niveau zouden kunnen organise-

ren, met als paradepaardje de pensioenfondsen. De 
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enerverende tweede dag werd afgesloten door de 

heer tiny Kox (Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 

der Nederlanden en lid van de Parlementaire Assem-

blee van de raad van Europa) die sprak over de com-

binatie van nationale en internationale politiek en de 

mogelijke problemen die dit met zich meebrengt.

straatsburg dag 3: In gesprek met de nederland-

se rechter aan het europees hof voor de rechten 

van de Mens

De derde dag van de Straatsburgreis werd er een be-

zoek gebracht aan het Europees Hof voor de rechten 

van de Mens, alwaar de delegatie de eer had de heer 

johannes Silvis (Nederlandse rechter bij het Europees 

Hof voor de rechten van de Mens) te ontmoetten. 

De afgevaardigden kregen de kans meer te vragen 

over het ontstaan van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de Mens, het Europees Hof, haar werk-

zaamheden en de zaken waarover rechter Silvis zich 

reeds gebogen had. Daarna spraken we in het Palais 

de L’Europe de heer Nils Muižnieks (commissaris en 

rapporteur van de mensenrechten van de raad van 

Europa) die de huidige gesteldheid van de rechten 

van de Mens in de 47 lidstaten van de raad van Eu-

ropa onderzoekt. Hij werd opgevolgd door Petr Sich 

(hoofdsecretaris van de president van de Assemblee 

van de raad van Europa) die meer vertelde over de 

problemen die er momenteel spelen in de lidsta-

ten van De raad van Europa. De laatste spreker van 

de derde dag was senator Klaas de Vries (Lid Eerste 

Kamer en lid Nederlandse delegatie in de Parlemen-

taire Assemblee van de raad van Europa en voorzit-

ter juridische commissie) die de nadruk legde op het 

belang de raad van Europa en stelde dat “zolang het 

gaat over democratie, van elkaar leren en mensen-

rechten, de Europese integratie, wat mij betreft, niet 

ver genoeg kan gaan”.

straatsburg dag 4: een exclusief bezoek aan het 

europees Parlement

Natuurlijk lieten we het hier niet bij. uiteraard was er 

ook de vierde dag van de Straatsburgreis een politiek 

programma dat van start ging in het nu voor de dele-

gatie welbekende Palais de L’Europe. Allereerst ont-

moetten we jan rademaker (diplomaat van het mi-

nisterie van veiligheid en justitie binnen de raad van 
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Europa) die meer vertelde over de naleving van de 

rechten van de Mens en zijn verhaal verduidelijkte 

aan de hand van voorbeelden zoals orgaanhandel of 

de discriminatie van minderheden. Het politieke pro-

gramma werd afgesloten bij het Europees Parlement 

te Straatsburg. Een kers op de taart, zeker omdat het 

gebouw speciaal voor Stichting MEP Limburg haar 

deuren opende. De deelnemers werden rondgeleid 

door het indrukwekkende gebouw en kregen een 

kans de plenaire zaal te bewonderen. Vol verwonde-

ring verlieten de deelnemers het gebouw, klaar voor 

een avond vrije tijd in het mooie Straatsburg. Een 

stad, maar vooral ervaringen om nooit te vergeten!

Au revoir strasbourg!

De laatste dag van deze onvergetelijke Straatsbur-

greis bracht de delegatie door in het franse Nancy, 

waar de afgevaardigden de kans kregen de laatste 

souvenirs en franse lekkernijen voor het thuisfront in 

te slaan. De laatste groepsfoto’s werden nog geno-

men, er werd een laatste keer gezamenlijk geluncht 

en voordat we het wisten begonnen we aan de lange 

rit naar huis, waarna we in de avonduren tijdig arri-

veerden op eindstation Sittard. Het afscheid viel de 

deelnemers zwaar, maar gelukkig waren de plannen 

voor een Straatsburg reünie al volop in de maak.

wij, de begeleidende bestuursleden van Stichting MEP 

Limburg, bedanken graag alle afgevaardigden voor 

hun betrokkenheid, hun enthousiasme, hun scherpe 

vragenvuur en hopen dat onze deelnemers nog lang 

in volste overtuiging zullen spreken over deze enerve-

rende reis. Op een geweldige Straatsburgreis en min-

stens zo geweldige herinneringen, à bientôt!
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Het stereotype MEP-deelnemer doet graag iets meer 

naast het reguliere schoolwerk en natuurlijk helpt 

Stichting MEP Limburg graag deze ijver te voeden. 

De werkzaamheden van onze stichting vormen im-

mers een groot geheel van buitenschoolse activi-

teiten. Maar buiten het feit dat deelnemers plezier 

beleven aan hetgeen wij organiseren, wordt de 

volgende vraag toch nog vaak gesteld, namelijk; 

wat is de meerwaarde van deelname aan een bui-

tenschoolse activiteit zoals het Model European 

Parliament? Om deze vraag te beantwoorden ging 

bestuurslid roelof Bruls in gesprek met Statenleden 

Geert frische (CDA) en Gert-jan Krabbendam (Groen-

Links). Op donderdag 28 maart 2013 kreeg hij de kans 

te vernemen hoe zij aankijken tegen participatie 

van jongeren bij activiteiten die niet met standaard 

schoolwerk te maken hebben. 

Buitenschoolse activiteiten beslaan allereerst veel 

meer dan deelname aan een debat of discussie. Ook 

de reis die “zeilmeisje Laura Dekker” aflegde, valt 

onder deze noemer. En hierin ligt direct verscholen 

wat volgens Statenlid Krabbendam het belangrijkste 

is aan deelname aan een buitenschoolse activiteit. 

“je leert het meest van en ontwikkelt jezelf zo goed 

mogelijk bij activiteiten die je leuk vindt. Het maakt 

dus niet uit wat voor werk je verricht, als je het maar 

met plezier doet.” Statenlid frische is het daarmee 

eens. Hobby’s, interesses en ambities geven ruimte 

tot zelfontwikkeling en elke extra activiteit waar een 

jongere aan deelneemt, mag beschouwd worden als 

een stap vooruit bij het leren kennen van jezelf. 

In het woord “zelfontwikkeling” ligt het woord “zelf” 

verscholen. Is het ook de taak van leerlingen zelf 

om te zorgen voor een verdere ontplooiing van hun 

eigen persoon? Beide politici laten blijken dat ze vin-

den dat scholen deelname aan buitenschoolse acti-

viteiten meer moeten stimuleren en niet per sé de 

individuele leerling. Nu hebben scholen zich wel al in 

zekere mate een rol toegeëigend bij het verder ont-

wikkelen van hun leerlingen. Zo moeten steeds meer 

scholieren deelnemen aan de welbekende maat-

schappelijke stage. Scholen zijn zich dus bewust van 

het feit dat zij een verantwoordelijkheid hebben bij 

het optimaal vormen van hun leerlingen. Maar meer 

is in dit geval zeker beter. 

Dat geldt voor de deelname aan activiteiten zelf ove-

rigens niet, stelt Statenlid frische. “Beter één taak 

goed uitgevoerd, dan meerderen met een franse 

slag.” Hiermee is Statenlid Krabbendam het eens. Het 

gaat er volgens hem niet om zoveel mogelijk uren 

te besteden of zo vaak mogelijk deel te nemen aan 

iets. je moet leren van de dingen die je doet, anders 

verspil je tijd. En dat leren gebeurt alleen door met 

enthousiasme en volharding bezig te zijn. Vrij geïn-

terpreteerd stellen mijn gesprekspartners dan ook 

dat het doel van een buitenschoolse bezigheid nooit 

het ‘pimpen’ van je CV mag zijn. 

tot dusver lag de nadruk van de meerwaarde van 

buitenschoolse activiteiten op de belangrijke aspec-

ten van plezier en zelfontwikkeling. Ofwel op hoe 

de jongeren groeien door hun extra inzet. Nu komt 

de andere kant van het verhaal aan bod, te noemen; 

“een KWeeKVIjVer  
Voor tALent!” 
Door Roelof Bruls



37
2012    Stichting MEP Limburg    Discover Europe, the floor is yours

Hoe kijken werkgevers en de maatschappij tegen 

buitenschoolse activiteiten aan? De vraag aan beide 

gesprekspartners was dan ook of een leerling zich 

niet beter louter op (hoge) cijfers moest richten. Bei-

den geven aan dat een scholier zich hoe dan ook als 

hoofdtaak moet stellen de schooltoetsen te halen. 

Daarnaast zien beiden echter veel kostbare en nut-

tige voordelen in hetgeen een leerling opsteekt van 

zijn extra curriculaire activiteiten. Om er enkelen te 

noemen: je leert spreken over niet alledaagse din-

gen, je traint sociale vaardigheden en ook je discus-

sie- en debatteertalenten krijgen meer vorm. Dit 

zijn eigenschappen die van groot belang zijn bij een 

goed functioneren op professioneel en maatschap-

pelijk gebied. Voor de activiteiten van Stichting MEP 

Limburg geldt hun inziens ook dat je leert over de 

werking van Europa en de Europese politiek, begrijpt 

hoe bestuur en wet- en regelgeving in elkaar zit en 

meer te weten komt over het politieke spel. Vaardig-

heden die men normaal op jonge leeftijd niet snel 

verwerft.

Voortbordurend op wat MEP Limburg oplevert voor 

haar deelnemers, wil ik afsluiten met een belonende 

stelling van beide Statenleden. Onze stichting fun-

geert hun inziens namelijk als “kweekvijver voor ta-

lenten” die in ieder geval door politieke partijen als 

het CDA en GroenLinks in de gaten wordt gehouden 

en zeker ook meer aandacht verdient van andere 

partijen en het bedrijfsleven. 

"Je leert over de werking van Europa, begrijpt hoe  

bestuur in elkaar zit en komt meer te weten over het  

politieke spel."
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Voor Stichting MEP Limburg is het van groot belang 

dat er in Limburg voldoende draagvlak bestaat. Stich-

ting MEP Limburg streeft dan ook naar zo veel moge-

lijk (bekendheid door hoge activiteit op verschillen-

de media. Door gebruik te maken van verschillende 

media hopen we zoveel mogelijk geïnteresseerden 

en betrokkenen te bereiken, opdat Stichting MEP 

Limburg steeds verder in de samenleving integreert. 

De afzonderlijke media bieden de mogelijkheid tot 

constante communicatie met onze achterban, waar-

door ze een ideaal interactief platform vormen voor 

(oud-)deelnemers.

MeP Limburg op het web 

Op onze website vindt u gemakkelijk het laatste 

nieuws over en rondom Stichting MEP Limburg. Onze 

website is onder andere te gebruiken als naslagwerk 

voor meer informatie over de Stichting, maar dient 

ook als een actueel medium waarmee we jongeren 

op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. 

Voor de aankomende deelnemers bieden wij een 

platform waardoor zij zich optimaal voor kunnen be-

reiden op onze projecten en oud-deelnemers bieden 

wij de kans deel uit te maken van onze website door 

onder andere hun ervaringsverslagen te publiceren. 

sociale media

Vandaag de dag kan men niet meer om sociale media 

heen en Stichting MEP Limburg groeit hier als ‘jonge 

stichting’ graag in mee. Om zo dicht mogelijk bij jon-

geren te kunnen staan zijn wij erg bedrijvig op so-

cial media kanalen zoals facebook (Model European 

Parliament (MEP) Limburg) en twitter (@MEPLimburg). 

Deze media gebruiken wij regelmatig om foto’s en 

verslagen tijdens of na de conferentie en onze ver-

volgtrajecten te delen met een grote groep jongeren 

en een selecte groep enthousiaste politici. Het soci-

ale karakter van MEP Limburg is duidelijk zichtbaar 

op onze social media sites. Deelnemers zijn in staat 

veelvuldig contact te onderhouden en zo onderling 

een netwerk op te zetten en de interactie tussen de 

stichting en de (oud)-deelnemers is dan ook groot.

nieuwsbrief 

Meer dan 800 geïnteresseerden worden tegenwoor-

dig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen 

van Stichting MEP Limburg via onze nieuwsbrief. Per 

mail ontvangen onze abonnees impressies van onze 

meest recente projecten, maar ook onze toekomst-

plannen worden verder uiteengezet. wij zijn vereerd 

dat er in zo grote mate belangstelling wordt getoond 

voor de nieuwsbrief en hopen dan ook dat deze bij-

drage kan leveren aan de betrokkenheid van geïnte-

resseerden bij onze stichting.

de Model european Press

Onder leiding van bestuurslid en coördinator Pr 

joyce Nafzger werd ook dit jaar tijdens de Limburgse 

MEP Conferentie meermaals per dag de ‘Model Euro-

pean Press’ uitgegeven. Het parlementaire journalis-

tenteam van oud-deelnemers zorgt ervoor dat deze 

krantjes drie à vier keer per dag worden vervaardigd 

en uitgedeeld aan de deelnemers. Zodoende wor-

den de parlementariërs gedurende vier dagen conti-

nue op de hoogte gehouden van het laatste nieuws 

binnen en buiten de Limburgse MEP Conferentie. Zo 

MuLtIMedIA
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publiceerden de journalisten dit jaar korte interviews 

met prominente politici als ria Oomen (lid van het 

Europees Parlement) en Onno Hoes (burgemeester 

van Maastricht). 

De Model European Press is niet alleen beschikbaar 

voor deelnemers. Op onze website worden alle der-

tien uitgaven ook ter beschikking gesteld aan andere 

geïnteresseerden. Zij bieden als geen ander een illus-

tratie van een Limburgse MEP Conferentie.








