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voorWoord

geachte lezer,

Met trots presenteer ik u het jaarverslag van Stichting 

Model European Parliament Limburg over de jaren 

2009 en 2010. Deze jaren stonden voor de stichting 

in het teken van evalueren, optimaliseren en continu-

eren van onze zeer gewaardeerde projecten.

na de oprichting in 2005 heeft MEP Limburg zich 

onder leiding van oprichter en voormalig voorzit-

ter guy Frints ontwikkeld tot een begrip in Limburg 

en binnen het (inter)nationale MEP-netwerk. Medio 

2009 had ik de eer om de functie als voorzitter van de 

stichting van de heer Frints over te nemen.

als deelnemer aan de eerste Limburgse MEP Confe-

rentie startte ik in 2006 binnen de stichting. Daarna 

stroomde ik door tot de eerste voorzitter van de in 

2007 opgerichte werkgroep. in deze functie was ik 

intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. 

toen ik in 2009 aantrad als voorzitter van de stichting 

wist ik mij vergezeld van een enthousiaste groep 

oud-deelnemers in de werkgroep die steeds meer or-

ganisatorische taken op zich nam. nog steeds vormt 

de werkgroep samen met de schoolcoördinatoren 

het organisatorische hart van onze stichting.

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, hebben alle pro-

jecten van het basistraject van Stichting MEP Lim-

burg in de jaren 2009-2010 met veel succes plaatsge-

vonden. onder het motto “Discover Europe, the floor 

is yours” kregen de deelnemers uit het voortgezet 

onderwijs opnieuw de kans om kennis te maken met 

Europa, waarbij talenten en vaardigheden verder 

ontwikkeld konden worden. Zowel de schoolvoor-

rondes als de Limburgse, nationale en internationale 

MEP Conferenties waren een groot succes! ook was 

er aandacht voor extra trajecten, zoals excursies naar 

het Europees Parlement in Brussel en de Europese 

instellingen in Straatsburg. De projecten hebben 

daarbij hun sterkste kanten behouden en zijn hier en 

daar voorzien van een nieuwe impuls om de doelstel-

lingen van de stichting nog beter na te streven. Een 

van de nieuwe ontwikkelingen is de extra aandacht 

die bij onze projecten is gegeven aan Euregionale sa-

menwerking. gezien de unieke ligging van Limburg 

is dit facet van Europa en Europese samenwerking 

haast niet in belang te overschatten.

Wellicht de grootste drijfveer van de stichting is het 

enthousiasme dat deelnemers iedere keer opnieuw 

tonen. Dit zorgt er niet alleen voor dat onze doel-

stellingen bereikt worden, ook is dit een geweldige 

motivatie voor alle vrijwilligers die de projecten mo-

gelijk maken. Daarnaast resulteert dit enthousiasme 

in een continue doorstroom van vrijwilligers bin-

nen onze stichting. op deze manier zal ook in de 

toekomst Limburgse jeugd de kans krijgen deel te 

nemen aan projecten van Stichting MEP Limburg en 

zo aansluiting vinden bij het internationale netwerk 

van het Model European Parliament.

Dit alles zorgt voor de kracht van onze huidige pro-

jecten en biedt een veelbelovend vooruitzicht. Met 

de huidige lijn die de stichting volgt, de inzet van vrij-

willigers en de steun van de Limburgse scholen, de 

scholenstichtingen, de politiek en het bedrijfsleven 

ben ik ervan overtuigd dat het MEP in Limburg een 

succesverhaal zal blijven!

hoogachtend,

Jasper Piepers

voorzitter Stichting MEP Limburg

Jasper Piepers
Voorzitter Stichting MEP Limburg
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het organiseren van simulatiezittingen van het Europe-

se Parlement, waaraan jaarlijks leerlingen uit de hoog-

ste klassen havo en vWo als ‘Europarlementariër’ deel 

kunnen nemen, is één van de belangrijkste bezigheden 

van de Stichting Model European Parliament Limburg. 

Binnen het ‘basistraject’ van Stichting MEP Limburg 

nemen leerlingen na de schoolvoorronde deel aan 

de Limburgse MEP Conferentie in Maastricht, daar 

worden de beste deelnemers afgevaardigd naar de 

jaarlijkse nationale MEP Conferentie in Den haag, 

waar de selectie plaats vindt voor deelname aan het 

internationale parlement dat twee keer per jaar bij-

eenkomt, telkens in een andere Eu-lidstaat. 

naast het ‘basistraject’ biedt Stichting MEP Limburg 

de deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie 

extra vervolgtrajecten aan middels – mede afhanke-

lijk van de actualiteit – wisselende extra activiteiten 

en projecten. hierbij valt te denken aan een bezoek 

van de raad van Europa in Straatsburg, een ontmoe-

ting met Europarlementariërs in Brussel, meeloop-

dagen bij tweede kamerleden in Den haag, kortom: 

projecten bedoeld om het enthousiasme voor poli-

tiek en Europa verder aan te wakkeren! 

‘discover europe, the floor is yours’

De deelnemende leerlingen zijn zeer gemotiveerd, 

hebben een brede algemene kennis en ontwikkelen 

goede sociale, redactionele en verbale vaardighe-

den. inhoudelijk leren de deelnemers veel over po-

litieke vraagstukken en de werking van de Europese 

unie. Daarnaast mag het belang van het ontwikkelen 

van een netwerk van nieuwe sociale contacten niet 

onderschat worden. Leerlingen afkomstig uit heel 

Limburg leren zowel formeel als informeel met elkaar 

samen te werken.

in heel nederland is het MEP inmiddels een begrip. 

ruim duizend leerlingen uit de hoogste klassen 

havo en vWo doen jaarlijks mee aan een provinci-

ale, nationale of internationale conferentie. tijdens 

deze conferenties komen actuele onderwerpen aan 

de orde die ook in het Europese Parlement in Straats-

burg en Brussel spelen. 

MEP Limburg is een zelfstandig opererende stichting 

maar kent een samenwerking met Stichting MEP ne-

derland. Limburg is vertegenwoordigd binnen het 

nationale en internationale netwerk van het MEP, 

een netwerk waarbij honderden scholen uit álle lid-

staten en kandidaat-lidstaten van de Europese unie 

zijn aangesloten. 

doelstellingen

Punten waarin Stichting Model European Parliament 

Limburg jonge mensen een beter inzicht wil geven zijn: 

• 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 

stIChtIng  
model euroPean  
ParlIament lImBurg
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Minstens zo belangrijk is het voor MEP Limburg om 

ook de sociale, redactionele en communicatieve 

vaardigheden van scholieren uit het voortgezet on-

derwijs verder tot ontwikkeling te brengen. 

multiplier effect

tijdens verschillende projecten van het MEP in Lim-

burg worden grote groepen scholieren van verschil-

lende Limburgse scholen uit het voortgezet onder-

wijs bereikt. De leerlingen die deelnemen aan de 

diverse projecten van het MEP zijn tussen de 15 en 

18 jaar oud.

niet alleen de deelnemende scholieren worden 

doordrongen van het belang van Europa. via hen 

komen ook hun familieleden, medescholieren en 

docenten in contact met Europa en de Europese po-

litiek. Zo ontstaat bij een steeds breder publiek een 

beter inzicht in het proces van Europese eenwording 

en besluitvorming en misschien zelfs enthousiasme 

voor Europa. 

Stichting MEP Limburg stimuleert publicaties over 

haar activiteiten in de schoolkranten, informatiebul-

letins en ouderbladen of op de websites van de deel-

nemende scholen. ook publiciteit in de media over 

de activiteiten van het MEP maakt het multiplier ef-

fect nog groter.

totstandkoming

in Limburg ontbrak, in tegenstelling tot de andere 

nederlandse provincies, tot 2005 een provinciaal 

Model European Parliament. in 2004 stelde guy Frints 

(toen oud-deelnemer aan de nationale en internati-

onale MEP Conferentie) een delegatie van Limburgse 

scholieren samen voor deelname aan de nationale 

Conferentie van het Model European Parliament in 

Den haag. De leerlingen waren afkomstig van ver-

schillende Limburgse middelbare scholen. De Lim-

burgse deelname aan de nationale MEP Conferentie 

in 2004 was een groot succes en de acte de presence 

van Limburg bij deze jaarlijkse nationale MEP Confe-

rentie werd hiermee voor de komende jaren een feit.
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De volgende stap was de oprichting van Stichting 

MEP Limburg in 2005, waardoor in 2006 de eerste 

Limburgse MEP Conferentie georganiseerd kon wor-

den in Maastricht. in de jaren erna is de stichting 

behoorlijk gegroeid, hetgeen resulteerde in meer 

extra projecten voor deelnemers, een grote betrok-

kenheid van oud-deelnemers bij de organisatie en 

steeds meer bekendheid van het MEP op de deelne-

mende Limburgse scholen.  

in 2009 droeg guy Frints zijn voorzitterschap over 

aan Jasper Piepers (oud-deelnemer en oud-voorzit-

ter van de ondersteunende Werkgroep). op dit mo-

ment wordt de stichting geleid door het bestuur dat 

ondersteund wordt door de ondersteunende Werk-

groep, geheel bestaande uit enthousiaste oud-deel-

nemers, en de schoolcoördinatoren. Samen maken 

zij de vele projecten van Stichting Model European 

Parliament Limburg mogelijk en onderstrepen zij te-

vens het belang van Stichting MEP Limburg als plat-

form voor gemotiveerde jongeren om zich te blijven 

ontwikkelen.

steun uit limburg

Er is in Limburg sinds de oprichting van Stichting MEP 

Limburg een driehoek van draagvlak ontstaan tussen 

de onderwijsinstellingen die verenigd zijn binnen 

deze stichting, de politieke overheid en het bedrijfs-

leven. Zo levert elke deelnemende school onder an-

dere 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 Lim-

burgs voortgezet onderwijs (Lvo) en van Stichting 

voortgezet onderwijs Parkstad Limburg (Svo|PL). 

vanuit de overheid wordt er een belangrijke bijdrage 

geleverd door de provincie Limburg in de vorm van 

subsidie en het ter beschikking stellen van vergader-

ruimten zoals de Statenzaal van het gouvernement 

in Maastricht voor de Limburgse MEP Conferentie. 

Daar hier de oprichting van de Europese unie een feit 

werd door het tekenen van het verdrag van Maas-

tricht, werkt deze imposante omgeving uiteraard 

zeer inspirerend op de jonge ‘Europarlementariërs’. 

tot slot wordt het bedrijfsleven vertegenwoordigd 

door financiële steun van het petrochemische bedrijf 

SaBiC uit geleen. 
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het MEP leeft op alle deelnemende scholen steeds 

meer dankzij de voorrondes die elk jaar voorafgaand 

aan de Limburgse MEP Conferentie op iedere deel-

nemende school plaatsvinden. ook in 2009 en 2010 

stelden alle schoolcoördinatoren zich weer ten doel 

zo veel mogelijk jongeren enthousiast te maken 

voor het MEP om vervolgens de meest talentvolle en 

gemotiveerde leerlingen te selecteren voor de Lim-

burgse MEP Conferentie. De betrokkenheid van oud-

deelnemers als ‘ervaringsdeskundigen’ was hierbij 

onmisbaar. 

Stichting MEP Limburg vindt het belangrijk dat alle 

schoolvoorrondes laagdrempelig blijven, zodat iede-

re leerling een eerlijke kans krijgt zich te bewijzen. op 

die manier zorgt het schooltraject er tevens voor dat 

er elk jaar veel jongeren op een leuke manier kennis 

maken met debatteren, politiek en Europa. Binnen 

deze kaders werden de accenten op de elf verschil-

lende scholen nét iets anders gelegd, waardoor er in 

2009 en 2010 meer dan ooit op creatieve wijze invul-

ling werd gegeven aan de voorrondes. hier volgt een 

impressie van de schoolvoorrondes in 2010. 

levendige debatten

op het Stella Maris College, het graaf huyn College 

en het Porta Mosana College werd er gestreden om 

een plekje binnen de schooldelegatie door middel 

van debatwedstrijden. Leerlingen uit de vierde klas 

gingen met elkaar in debat over actuele Europese 

onderwerpen, zoals een eventueel Eu-lidmaatschap 

voor turkije, maar er werd ook ijverig gediscussieerd 

over stellingen die betrekking hadden op de middel-

bare school, zoals ‘het is terecht dat vwo-docenten 

meer verdienen dan vmbo-docenten’.  

op de trevianum Scholengemeenschap vonden in 

2009 voor de eerste maal schoolvoorrondes plaats. 

alhoewel deze school nog niet kon profiteren van de 

hulp oud-deelnemers werd er een uitstekende start 

gemaakt en waren de debatrondes een groot suc-

ces. De deelnemers stortten zich enthousiast op de 

onderwerpen en stellingen en kwamen met sterke 

argumenten. naast de inhoud lette de jury uiteraard 

ook op de presentatie. uiteindelijk werd er een dele-

gatie gekozen, die ook nog een bezoek bracht aan de 

tweede kamer in Den haag! 

lesmodule ‘europa en debat’ 

op het Sophianum maakte het MEP deel uit van het 

lesprogramma. aan de hand van de module ‘Europa 

en Debat’ leerden de leerlingen meer over het MEP, 

debatteren en de Europese politiek. uiteindelijk 

namen 16 leerlingen deel aan de voorronde, hetgeen 

inhield: ingaan op stellingen, debatteren en zelf dis-

cussiestellingen aandragen. 

ook op het Bouwens van der Boijecollege konden 

leerlingen zich inschrijven voor een lesmodule. op 

die manier hebben veel enthousiaste deelnemers 

binnen de module ‘Debating’ hun debatvaardighe-

den verbeterd. uitstekend voorbereid streden de 

debaters vervolgens om een plek binnen de school-

delegatie. 

sChooltraJeCt
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een heus ‘mini-meP’

het raayland College organiseerde een voorronde 

waarin de Limburgse MEP Conferentie op kleine 

schaal werd nagespeeld. De 30 deelnemende leerlin-

gen werden ingedeeld in Eu-lidstaten én in verschil-

lende commissies. tijdens de ochtenduren bogen 

de commissies zich over het toegewezen vraagstuk, 

’s middags vond de algemene vergadering plaats 

waarin er door de lidstaten gedebatteerd en ge-

stemd werd over de bedachte oplossingen. kortom: 

een uitstekende oefening voor de Limburgse MEP 

Conferentie!

getrapte voorronde

op de Philips van horne Sg zorgde een getrapte 

voorronde voor extra spanning. in iedere vwo-4 klas 

vonden debatten plaats waarmee de beste leerlin-

gen zich plaatsten voor de eindronde. in de raadzaal 

van het stadhuis van de gemeente Weert debat-

teerden deze klassikale winnaars over stellingen die 

gerelateerd waren aan de Europese unie. De deelne-

mers kwamen met de nodige argumenten, hetgeen 

ervoor zorgde dat er levendige debatten werden 

gevoerd. op de tribune werd het verloop van de 

wedstrijd in spanning gevolgd. ook op het Sint Maar-

tenscollege en het Sintermeerten College werd er 

een sterke delegatie samengesteld door middel van 

getrapte voorrondes. 

voorbereiding schooldelegaties

na de schoolvoorrondes richten de pasgekozen 

schooldelegaties zich volledig op de voorbereiding 

op hun deelname aan de Limburgse MEP Conferen-

tie. ook dit deel van het schooltraject vindt plaats 

onder de bezielende leiding van de schoolcoördina-

toren en uiteraard komt in deze fase de expertise van 

de oud-deelnemers op iedere school goed van pas. 

tijdens deze voorbereiding verwerven de leerlingen 

allereerst een goed beeld van de gang van zaken 

tijdens de Limburgse MEP Conferentie. aansluitend 

verdiepen ze zich in de standpunten van de Eu-lid-

staat die hun school zal vertegenwoordigen. Daar-

naast verdiept ieder delegatielid zich specifiek in 

Mini-MEP Conferentie op het Sint Maartenscollege Maastricht
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zijn eigen commissievraagstuk. Elke afgevaardigde 

neemt tijdens de conferentie namelijk plaats in een 

van de zes commissies, zodat de lidstaat (school) in 

iedere commissie wordt vertegenwoordigd. hierbij 

worden de grenzen van het vraagstuk geïnventari-

seerd evenals de problemen die binnen het vraag-

stuk voor de Eu-lidstaat van belang zijn. na dit ge-

daan te hebben, kan er een helder landenstandpunt 

gedestilleerd worden, wat vervolgens nog binnen de 

schooldelegatie bediscussieerd wordt.

na de schoolvoorrondes en de voorbereiding zijn de 

delegaties van de scholen optimaal voorbereid voor 

de Limburgse MEP Conferentie, en vormt de ‘bagage’ 

die iedere deelnemer meeneemt het inhoudelijk 

fundament de commissievergaderingen en plenaire 

vergaderingen van de conferentie.

Debat aan de hand van stellingen op het Bouwens van 
der Boije College Panningen

De delegatie van het Trevianum op uitstapje naar de Tweede Kamer
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van 8 juni tot en met 11 juni 2009 en van 31 mei tot 

en met 3 juni 2010 hebben in kerkrade en Maastricht 

voor de vierde en vijfde maal de Limburgse Confe-

renties van het Model European Parliament plaats-

gevonden. tijdens deze simulaties van het Europees 

Parlement hielden de deelnemende jongeren zich 

als echte Europarlementariërs intensief bezig met 

verschillende actuele vraagstukken uit de Europese 

politiek. op die manier konden ze de wijze van be-

sluitvorming in de Europese unie aan den lijve on-

dervinden. We zijn er uitermate trots op dat beide 

conferenties wederom een groot succes waren en 

we ieder jaar weer vele enthousiaste reacties mogen 

ontvangen van deelnemers. 

De delegaties, afkomstig van elf verschillende middel-

bare scholen in Limburg, vertegenwoordigen elk een 

andere lidstaat van de Europese unie. Zoals u heeft 

kunnen lezen, vindt voorafgaand aan de conferentie 

op de deelnemende scholen de selectie en voorbe-

reiding plaats van scholieren uit de hogere klassen, 

waardoor de afgevaardigden zeer gemotiveerd aan 

de vierdaagse conferentie beginnen. Zich verplaat-

send in de rol van politicus en gestoken in keurige 

formele kleding behartigden de deelnemers de belan-

gen van hun land in de verschillende commissies die 

zich onder andere richtten op ‘Buitenlandse Zaken’, 

‘Werkgelegenheid en Sociale Zaken’, en ‘Milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid’. 

lImBurgse meP  
ConFerentIe
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“Je krijgt zo veel meer inzicht in de politiek en vooral het 

Europese Parlement. Door het MEP overweeg ik serieus 

een carrière in de politiek; het MEP maakt debatteren en 

discussiëren pas echt een geweldige bezigheid! Ik raad 

iedereen aan die de kans krijgt zeker een keer met het 

MEP mee te doen!” Bas Penders, deelnemer Stella Maris 

College 2009

onderwerpen limburgse meP Conferentie

ieder jaar gaan de verschillende commissies aan de 

slag met actuele Europese vraagstukken. ter voor-

beeld vindt u hier de onderwerpen waar de jonge 

parlementariërs zich gedurende de Limburgse MEP 

Conferentie van 2010 mee bezig hebben gehouden:

Commissie Buitenlandse Zaken

Het vraagstuk over de toekomst voor een gezamenlijk 

defensie- en veiligheidsbeleid binnen de EU, de gevol-

gen voor het NAVO-bondgenootschap en de relatie tus-

sen de EU en Rusland.

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Het vraagstuk van de Europese ontwikkelingssamen-

werking: in hoeverre moeten de Europese ontwikke-

lingssamenwerking en hulp gekoppeld worden aan de 

mensenrechtensituatie in de ontwikkelingslanden.

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Het vraagstuk van de vergrijzing: hoe moet Europa om-

gaan met een steeds ouder wordende bevolking en de 

daaruit voortvloeiende effecten op de arbeidsmarkt en 

het sociale stelsel.

Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en 

Binnenlandse Zaken

Het vraagstuk van de internationale misdaad: hoe moet 

Europa hiermee omgaan om tot betere justitiële samen-

werking te komen.

Commissie Constitutionele Zaken

Het vraagstuk van de noodzaak om de rol van het Eu-

ropees Parlement en de nationale parlementen in de EU 

besluitvorming te herdefiniëren.

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 samenwer-

king in specifieke grensregio’s gestimuleerd worden.

het gaiapark: teambuilding tussen de dieren

Maandag, vroeg in de ochtend ging de Limburgse MEP 

Conferentie van start. op het station in heerlen werden 

de nieuwe deelnemers door hun commissievoorzit-

ters welkom geheten. Een eerste kennismaking volgde 

en toen iedereen had plaatsgenomen in de bus, werd 

koers gezet naar het gaiapark te kerkrade voor het eer-

ste programmaonderdeel, de teambuilding. 

in het gaiapark zorgde het gezamenlijk puzzelen aan 

de speurtocht ervoor dat iedereen de kans kreeg om 

zijn medecommissieleden te leren kennen. aange-

zien twee dagen intensieve samenwerking in het ver-

schiet lagen, was een goede kennismaking van groot 

belang. toen de parlementariërs vervolgens druk 

pratend op weg gingen naar Congrescentrum rol-

duc, was het duidelijk dat er door de teambuilding 

een goede basis gelegd was voor de commissiever-

gaderingen die later die dag van start zouden gaan. 

‘We moesten een kleine speurtocht op tijd doen, dat was 

al meteen heel gezellig met de commissie en dat heeft 

goed gedaan aan onze teambuilding, zeker omdat onze 

commissie had gewonnen!’ Bas Coenen, deelnemer 

Bouwens van der Boijecollege 2010.

Commissievergaderingen

’s Middags staken de jongeren zich in nette, formele 

kleding, opdat ze als echte politici konden beginnen 

aan de eerste commissievergaderingen. in de verga-

derzalen van rolduc werd al snel over de verschil-

lende Europese vraagstukken gediscussieerd, waar-

bij iedereen de belangen van de eigen Eu-lidstaat 

vertegenwoordigde. in de eerste uren werden de te 

behandelen problemen helder geformuleerd en on-

dertussen kregen de commissieleden al een eerste 

indruk van hoe de verschillende landen tegenover 
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het vraagstuk stonden. het was goed te zien dat de 

deelnemers steeds beter op elkaar ingespeeld raak-

ten, zodat er in de commissies al spoedig stevig ge-

debatteerd werd over mogelijke oplossingen. 

op dag twee werd de draad van de vorige vergade-

ringen weer opgepakt. het spreekt voor zich dat de 

neuzen in een commissie niet altijd dezelfde kant op 

stonden, maar toch was het zaak te zoeken naar com-

promissen waarmee het gemeenschappelijke ‘Euro-

pese belang’ gediend werd. Dit alles moest gebeuren 

onder een behoorlijke tijdsdruk; de resoluties, waarin 

de bedachte oplossingen stonden, moesten al aan 

het eind van die middag af zijn. al met al bleken de 

commissievergaderingen zeer productief te zijn ge-

weest, want uiteindelijk kon iedere commissie tevre-

den een punt zetten achter de opgestelde resoluties.

‘hoe presenteren we onze resolutie overtuigend tij-

dens de algemene vergadering?’ en ‘hoe gaan we 

om met mogelijke tegenargumenten?’ waren vragen 

die centraal stonden tijdens de laatste commissie-

vergaderingen op dag drie. De commissievoorzitters 

speelden regelmatig ‘advocaat van de duivel’ door 

kritiek te leveren op de eigen resolutie, waarna de 

commissieleden hun best deden alle twijfel weg te 

nemen. Dit alles in de hoop dat de weloverwogen 

compromissen, die tijdens de algemene vergadering 

op de laatste dag aan het parlement worden voorge-

legd, op steun kunnen rekenen van een meerderheid 

van de parlementariërs!

‘In het begin was alles nog een beetje onwennig, maar 

onder leiding van de voorzitters werd langzaam maar 

zeker duidelijk hoe alles werkte. De eerste dag werd 

vooral een plan opgezet voor de volgende dag. Onder-

werpen werden aangekaart en er werd flink gebrain-

stormd’ Lotte Weerts, Raayland College

Teambuilding in het Gaiapark te Kerkrade
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officiële opening limburgse meP Conferentie

op de eerste dag werden de commissievergaderin-

gen onderbroken voor de officiële opening in de 

Provinciale Statenzaal van het gouvernementsge-

bouw te Maastricht. naast de geweldige uitstraling 

die deze zaal heeft, maakt ook de politieke historie 

deze locatie bijzonder geschikt voor de plenaire zit-

tingen van het MEP. het verdrag van Maastricht, dat 

de oprichting van de Europese unie betekende, werd 

namelijk op deze plek ondertekend. 

Minstens zo bijzonder was de komst van twee be-

kende Limburgse politici in 2009, namelijk ger koop-

mans, Lid van de tweede kamer der Staten-generaal, 

en Europarlementariër ria oomen-ruijten. ook in 

2010 werden er inspirerende toespraken gehouden 

door Léon Frissen, gouverneur van de provincie Lim-

burg, en ingrid Muijs, Fractievoorzitter Statenfractie 

vvD van Limburg. allen benadrukten tijdens de ope-

ning dat jongeren er in de politiek écht toe doen en 

hard nodig zijn. na hun motiverende woorden was 

er voor het parlement de mogelijkheid om vragen te 

stellen, hetgeen een unieke kans was voor de deel-

nemers om nog meer te weten te komen over de 

Europese politiek: kennis die bij de volgende com-

missievergaderingen wellicht van pas zou komen. 

tot slot mochten ook een aantal deelnemers achter 

het spreekgestoelte plaatsnemen. iedere delegatie-

leider hield namelijk een speech waarin hij op crea-

tieve wijze de te vertegenwoordigen lidstaat aan het 

parlement voorstelde. 

De commissievergaderingen tijdens de Limburgse MEP Conferentie

Officiële Opening Limburgse MEP Conferentie 2010 in de Statenzaal te Maastricht
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Het parlement in de sneeuw tijdens de informele avond

Informele avond: het parlement in de sneeuw

aangezien er de tweede dag lang en intensief was 

vergaderd, waren de deelnemers vanzelfsprekend 

toe aan een avondje zonder politiek. De jongeren 

kregen daarom een gezellige, informele avond aan-

geboden in het wintersportcentrum SnowWorld 

Landgraaf. De formele kleding werd verruild voor 

warme winterkleding en al snel stond het voltallige 

parlement in de sneeuw. tijdens verschillende spel-

len waarin de fanatieke commissies het tegen elkaar 

opnamen, werden de opgedane sociale contacten, 

ondanks een sneeuwgevecht hier en daar, versterkt. 

En alhoewel er na afloop van de spellen geen tijd 

meer was om nog even te skiën, werd de avond toch 

besloten met een gezellige après-ski. Beide jaren 

keken we terug op een geslaagde avond, die voor de 

deelnemers een uitstekende gelegenheid was om de 

vele ervaringen van de eerste twee conferentieda-

gen met elkaar te delen.

‘Dik aangekleed en met de mutsen tot over de oren ge-

trokken strompelde iedereen op snowboard schoenen 

de piste op. Na een koude start zat na een onderdeel of 

twee de teamspirit er bij de meeste commissies wel in 

en werd het ene record na het andere gevestigd. Na 2 

uurtjes dolle pret was iedereen helemaal ontspannen en 

dacht even niemand meer aan de resoluties’ Delegatie 

van het Philips van Horne

Bezoek aan het ‘eurode Business Center’

in de ochtend van de derde dag werd een bezoek 

gebracht aan het Eurode Business Center, het enige 

kantoorgebouw  dat op de grens tussen nederland 

en Duitsland gebouwd is: hét symbool van grens-

overschrijdend denken. het parlement kreeg twee 

boeiende presentaties te horen over onder andere 

internationale samenwerking op het gebied van vei-

ligheid en de inzet van hulpdiensten. Dhr. kuikman, 

gemeentesecretaris van de gemeente kerkrade, ver-

telde enthousiast over de naar zijn mening meest 

internationale gemeente van nederland. Met tot de 

verbeelding sprekende voorbeelden sprak hij over 

de bijzondere samenwerking tussen de gemeente 

kerkrade en haar Duitse buurgemeente herzogen-

rath. het was een leuke ervaring om op de grens tus-

sen nederland en Duitsland een positief verhaal te 

horen op welke manier Europese samenwerking op 

dit moment concreet iets voor ons betekent.

delegatievergaderingen

na het bezoek aan het Eurode Business Center wer-

den de resolutieboeken, het resultaat van drie dagen 

ijverig vergaderen, uitgereikt aan alle deelnemers. 

aansluitend begonnen de eerste delegatievergade-

ringen, waarin de voorgestelde oplossingen grondig 

bestudeerd werden door de lidstaten. De standpun-

ten van de verschillende lidstaten kregen steeds meer 
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vorm en hier en daar werden al plannen gesmeed om 

amendementen (wijzigingen van de resoluties) op te 

stellen of om een speech voor dan wel tegen een re-

solutie te houden. kortom: met het begin van de de-

legatievergaderingen barstte het politieke spelletje 

los op de Limburgse MEP Conferentie.

lobbysessies 

Dit politieke spelletje vond zijn vervolg in de lobby-

sessies later die dag. na het diner in kerkrade werd 

het parlement wederom gastvrij ontvangen door 

dhr. kuikman, ditmaal in het stadhuis van de ge-

meente kerkrade. in zijn toespraak sprak hij grote 

waardering uit voor het Model European Parliament 

en benadrukte hij dat ons parlement altijd welkom is 

in kerkrade. het bezoek werd gecombineerd met de 

eerste lobbysessie. onder het genot van een drankje 

bespraken de parlementariërs de resoluties met el-

kaar om medestanders te vinden met het oog op de 

algemene vergadering van de volgende dag. aange-

zien de deelnemers zich ook deze dag gemotiveerd 

inzetten, beloofde het een interessante algemene 

vergadering te worden.   

‘Na een wederom geslaagd diner in het centrum van 

Kerkrade, staken we het plein over en kwamen we in het 

gemeentehuis van Kerkrade, waar die avond de eerste 

lobbysessie zou plaatsvinden. Het was de bedoeling 

dat we stemmen zouden winnen voor onze resolutie en 

mensen probeerden te overtuigen van onze oplossing 

voor het probleem. Velen (waaronder wijzelf) vonden 

dit de leukste activiteit!’ Delegatie van het Sint-Maar-

tenscollege

de algemene vergadering: 

de conferentie bereikt haar hoogtepunt!

in de ochtend van de laatste conferentiedag zette 

het voltallige parlement koers naar de locatie van de 

algemene vergadering. in 2009 vond de algemene 

vergadering plaats in de Statenzaal van het gouver-

nement te Maastricht; in 2010 kwam het parlement 

bij elkaar in de raadzaal te heerlen. onderweg was 

de spanning voelbaar. De resoluties, waaraan de 

commissies gedurende de hele conferentie hard 

gewerkt hadden, zouden namelijk behoorlijk op de 

proef worden gesteld door het kritische parlement. 

als commissielid had iedere deelnemer de taak de 

eigen oplossingen te verdedigen, maar daarnaast 

kreeg elke parlementariër als delegatielid de kans 

om de andere commissies het vuur aan de schenen 

leggen. Sommige deelnemers waren tamelijk ner-

veus, anderen vol vertrouwen, maar er werd hoe dan 

ook uitgekeken naar deze laatste en waarschijnlijk 

meest spannende dag van de conferentie!

Eerste lobbysessie in het Stadhuis te Kerkrade
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ondanks een enigszins voorzichtig begin, werden 

de debatten in de loop van de dag steeds boeien-

der; er was goed te zien dat de jongeren na verloop 

van tijd gewend raakten aan de gang van zaken in 

zo’n grote en chique vergaderzaal. De landenbordjes 

gingen vaak de lucht in en er werd met overtuiging 

gesproken over onderwerpen als de integratie van 

immigranten van buiten de Eu en de verschillen in 

het onderwijs tussen de Eu-lidstaten. Dit alles terwijl 

de vergaderprotocollen, die voor de deelnemers in 

het begin van de conferentie nog tamelijk onwen-

nig waren, keurig werden toegepast zoals dat ook 

gebeurt tijdens de plenaire vergaderingen van het 

‘echt’ Europese Parlement in Brussel en Straatsburg. 

uiteindelijk bepaalde het parlement bij meerderheid 

van stemmen of de betreffende resolutie werd aan-

genomen of verworpen.

De Plenaire Vergadering 2010 in de Raadszaal te Heerlen



19
2009-2010    Stichting MEP Limburg    Discover Europe, the floor is yours

officiële sluiting limburgse meP Conferentie 

voorzitter Jasper Piepers benadrukte tijdens de of-

ficiële sluiting van de Limburgse MEP Conferentie 

de enorme ontwikkeling die de jongeren deze week 

hebben doorgemaakt. ook complimenteert hij de 

deelnemers voor het feit dat zij het hebben aangedurfd 

om deze uitdaging aan te gaan. aan het eind werd na-

tuurlijk ook de afvaardiging bekend gemaakt die Lim-

burg mocht  vertegenwoordigen tijdens de nationale 

MEP Conferentie, die jaarlijks plaatsvindt in Den haag.

de limburgse meP Conferentie, 

meer dan een kijkje in de politiek!

De Limburgse MEP Conferentie is het belangrijkste 

project van Stichting MEP Limburg. Door deze simu-

latiezitting van het Europees Parlement krijgen jon-

geren uit heel Limburg ieder jaar de mogelijkheid om 

een kijkje in de politiek en zelf te ervaren hoe men 

in de Europese unie tot besluiten komt. gestoken in 

keurige kleding en zich bedienend van parlemen-

taire taal, hebben de deelnemers van 2009 en 2010 

zich volledig ingeleefd in de rol van Europarlemen-

tariër. ‘Zal de resolutie aangenomen worden?’, ‘is er 

misschien een vijandig amendement?’ en ‘hoe zal 

mijn speech uitpakken?’ zijn enkele afwegingen die 

veelvuldig gemaakt werden. Zo vergaarden de deel-

nemers al doende kennis over  de manier waarop de 

Europese unie besluiten neemt, welke problemen er 

op Europees niveau spelen en vooral welke oplos-

singen Europa kan bieden. De mogelijkheid om door 

te stromen naar één van de diverse vervolgtrajecten 

van het MEP was hierbij een extra stimulans voor de 

deelnemers. 

Echter, het leren begrijpen van de Europese politiek 

was niet het enige doel. Door de jongeren intensief 

te laten samenwerken en door de mogelijkheid te 

creëren te lobbyen, te speechen en bovenal te debat-

teren, hebben de Limburgse MEP Conferenties een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van 

de communicatieve en sociale vaardigheden van de 

deelnemende jongeren. 

Het parlement van 2009 in de Statenzaal te Maastricht
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na de korte carrière als Europarlementariër is het 

voor de meeste deelnemers wel even wennen om 

weer terug te keren naar het ‘normale’ schoolleven. 

De opgedane ervaring komt echter vast en zeker in 

de toekomst goed van pas, ongeacht of er een poli-

tieke carrière in het verschiet ligt. 

‘Meedoen aan de Limburgse MEP Conferentie was zeker 

een van mijn meest leerzame en tegelijkertijd leuke 

ervaringen tot nu toe. Ik heb zo veel mensen ontmoet, 

geleerd, vaardigheden ontwikkeld en nieuwe ervarin-

gen opgedaan, dat je wel kunt zeggen dat dit vier zéér 

geslaagde dagen waren. Als je ooit de kans krijgt aan 

het MEP mee te doen, zou ik er zéker voor gaan, want 

zo’n ervaring wil je niet missen!’ Fleur Fok, deelnemer 

Trevianum SG 2010

Het parlement voor Conferentieoord Rolduc te Kerkrade
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Jaarlijks worden van de meer dan duizend deelnemers 

aan de provinciale zittingen van het MEP in nederland 

de 150 beste deelnemers afgevaardigd naar de nationale 

MEP Conferentie. Deze vond in 2009 plaats van 20 t/m 25 

september en in 2010 van 19 t/m 24 september. Limburg 

werd weer uitstekend vertegenwoordigd door jongeren 

die uitblonken tijdens de Limburgse MEP Conferentie.

de limburgse delegaties voor de 

nationale meP Conferenties

onder begeleiding van guy Frints en Jasper Piepers, 

nam de volgende Limburgse afvaardiging deel aan 

de nationale MEP Conferentie 2009: 

Elke provincie vertegenwoordigt tijdens de natio-

nale MEP Conferentie een lidstaat van de Europese 

unie. De commissievergaderingen vinden verspreid 

over heel nederland plaats, waarna het voltallige 

parlement bij elkaar komt in Den haag. Daar doet 

iedere deelnemer tijdens de algemene vergadering 

zijn uiterste best om het parlement te overtuigen van 

de visie van zijn lidstaat maar verdedigt hij tegelijker-

tijd ook de voorstellen van zijn eigen commissie. 

“Wat een kans. Deel uitmaken van de Limburgse delega-

tie tijdens de Nationale MEP Conferentie van 2009. Na de 

leerzame maar vooral leuke voorbereidingen was het dan 

eindelijk zover. Ik zou naar Haarlem vertrekken om daar 

de eerste twee dagen samen met jongeren uit de rest van 

het land aan een resolutie te werken. Ik had er enorm veel 

zin in en was van plan om hard mijn best te doen, veel te 

leren, maar ook te genieten van de ervaring en plezier te 

hebben.” Daphne Dovermann, Charlemagne College. 

lImBurg &  
de natIonale  
meP ConFerentIe

Daphne Dovermann (Charlemagne College)  Buitenlandse Zaken (I) 

han Jacobs (Bouwens van der Boijecollege)  Buitenlandse Zaken (II) 

Julien Beuken (Sint-Maartenscollege)  Ontwikkelingssamenwerking 

Susanne overbeek (raayland College)  Economische en Monetaire Zaken

Cécile Magnée (Porta Mosana College)  Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Sven van Mourik (Stella Maris College)  Interne Markt en Consumentenbescherming 

ruben Schreibers (Sintermeertencollege)  Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Benjamin Bädorf (Sophianum Sg)  Cultuur en Onderwijs 

Lisa Joosten (graaf huyn College)  Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

thomas van gemert (Philips van horne Sg)  Constitutionele Zaken 

Manon van de ven (Porta Mosana College)  Commissievoorzitter Landbouw en Plattelandsontwikkeling

De delegatie voor de Ridderzaal
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onder begeleiding van Jasper Piepers en Sid Pepels, 

nam de volgende Limburgse afvaardiging deel aan 

de nationale MEP Conferentie 2010:

voorbereidingen

Elk delegatielid kreeg van tevoren een commissie 

toebedeeld. in de verschillende commissies kwamen 

tijdens de conferentie actuele problemen aan de 

orde die op dat moment ook in Brussel en Straats-

burg speelden. Door de deelnemers werd er echter 

al belangrijk werk verzet vóór de conferentie. tijdens 

de voorbereidingen verdiepten de leerlingen zich 

namelijk in de actualiteiten van de Europese politiek 

en lazen ze zich in over de standpunten van het land 

die zij binnen de commissie zouden gaan vertegen-

woordigen. uiteindelijk schreven alle Limburgse de-

legatieleden een essay, waarin zij problemen binnen 

het eigen vraagstuk aankaartten en mogelijke oplos-

singen beargumenteerden. Deze ideeën werden be-

sproken op de teambuildingsdag van de Limburgse 

delegatie. ook maakte de delegatie een rondvaart 

en bezocht ze de mergelgroeve in Maastricht en was 

er dus ruim de gelegenheid om elkaar nog beter te 

leren kennen. hierdoor kon de Limburgse delegatie 

vol vertrouwen en als een team beginnen aan de 

conferentie, waar ze in 2009 de belangen van Slowa-

kije en in 2010 de belangen van Zweden vertegen-

woordigden. 

de nationale meP Conferentie: op en top politiek!

De eerste drie dagen van de nationale MEP Con-

ferentie verbleven de jonge Europarlementariërs 

voor hun commissievergaderingen in verschillende 

steden in nederland. om optimaal te kunnen sa-

menwerken met de andere, nog onbekende, com-

missieleden tijdens deze drukke week vond er op de 

eerste conferentiedag een teambuilding voor elke 

commissie plaats, die varieerde van het hippe laser-

gamen in rotterdam tot het traditionele kaatsen in 

Leeuwarden. De twee dagen erna stonden volledig 

in het teken van de commissievergaderingen met als 

doel tot overtuigende oplossingen te komen. Elke 

tim Coorens (Sint-Maartenscollege)  Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (I)

Martine Wauben (Porta Mosana College)  Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (II)

Jesper Faessen (Stella Maris College)  Cultuur en Onderwijs (I)

Judith Claessens (Sintermeertencollege)  Cultuur en Onderwijs (II)

iza Bessems (graaf huyn College)  Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Maartje Joosten (Philips van horne Sg)  Economische en Monetaire Zaken

robert hermans (Bouwens van der Boijecollege)  Constitutionele Zaken

Lotte Weerts (raayland College)  Ontwikkelingssamenwerking

koen Creusen (Sg Sophianum, gulpen)  Industrie, Onderzoek en Energie

naudin van den heuvel (trevianum Sg)  Buitenlandse Zaken (I)

anne de graaf (Charlemagne College)  Gemengde Delegatie

Susanne overbeek (raayland College)  Commissievoorzitter Regionale Ontwikkeling

De delegatie in de Handelingenkamer



23
2009-2010    Stichting MEP Limburg    Discover Europe, the floor is yours

commissie deed haar best een goede resolutie op 

te stellen. tijdens de algemene vergadering aan het 

eind van de week zou het voltallige parlement zich er 

immers kritisch over buigen!

‘De eerste dag bestond uit een teambuilding en een ken-

nismaking met het gastgezin. Als teambuilding hebben 

we een dansworkshop gehad. We hebben met de twee 

commissies die verbleven in Haarlem een workshop Ma-

renga gehad van de voorzitter van de Salsabond Neder-

land. Ik vond het een hele leuke ervaring!’ Thomas van 

Gemert, Philips van Horne Scholengemeenschap

‘In de commissie brachten we de problemen in kaart, 

bedachten oplossingen, sloten compromissen en for-

muleerden deze voor onze uiteindelijke resolutie.’ Tim 

Coorens, Sint-Maartens College

op de vierde conferentiedag verzamelden alle jonge 

politici zich in Den haag, waar de nationale MEP 

Conferentie officieel geopend werd. Mevrouw van 

Sminia-Meijerink, Secretaris-generaal van Stichting 

MEP nederland, heette alle leden van het parlement 

van harte welkom. tevens spraken in 2009 Zijne Ex-

cellentie hans oscar Magnusson, ambassadeur van 

Zweden, en dhr. Wegter, voorzitter van Stichting MEP 

nederland, de deelnemers toe. in 2010 hielden drs. 

van der Linden, voorzitter Eerste kamer der Staten-

generaal, en Zijne Excellentie Luc P.a. Carbonez, am-

bassadeur van België, een speech voor de parlemen-

tariërs. aansluitend kwamen de landenspeeches aan 

bod, waarmee de delegatieleiders hun land introdu-

ceerden aan het parlement. na deze opening was 

het tijd voor de landendelegaties om alle resoluties 

kritisch te beoordelen en om de puntjes op de i te 

zetten wat de voorbereiding op de algemene verga-

dering betreft. 

De volgende ochtend kwam het parlement bijeen 

in de oude vergaderzaal van de tweede kamer der 
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Staten-generaal. in 2009 werd de vergadering hier 

geopend door de voorzitter van de tweede kamer, 

mevrouw verbeet. hierbij werden dezelfde regels 

gehanteerd als in het Europees Parlement, hetgeen 

resulteerde in goede en gestructureerde debatten 

met spannende stemmingen.

‘De gehele donderdag en vrijdag waren natuurlijk ge-

wijd aan de plenaire vergaderingen. Dit was waar we 

ons allemaal op hadden voorbereid. Hier hebben we zo 

hard voor gewerkt, hier moesten we onszelf bewijzen.’ 

Lotte Weerts, Raayland College

‘Bij de stemming bleek helaas dat we net tekort gescho-

ten hadden; met acht stemmen verschil werd onze re-

solutie verworpen. Op zich jammer, maar ik was voor 

mezelf in ieder geval ontzettend tevreden over het werk 

dat ik samen met mijn commissie geleverd had.’ Julien 

Beuken, Sint Maartens College

aan het eind van deze intensieve week vol met 

unieke ervaringen werd de nationale MEP Conferen-

tie gesloten met enkele woorden van mevrouw van 

Sminia-Meijerink, Secretaris-generaal van het Model 

European Parliament, die alle deelnemers bedankte 

voor hun inzet. in 2009 werd in het bijzonder guy 

Frints bedankt voor zijn enorme bijdrage aan het MEP 

als provinciaal coördinator van Limburg, maar met 

name ook als voorzitter en oprichter van Stichting 

MEP Limburg. tot slot maakte zij ook de afgevaardig-

den voor de internationale MEP Conferentie bekend. 

in 2009 hadden Sven van Mourik van het Stella Maris 

College en thomas van gemert van de Philips van 

horne Sg de eer om Limburg te vertegenwoordigen 

en deel te nemen aan de internationale Conferentie 

in Den haag. Martine Wauben van het Porta Mosana 

College werd in 2010 gekozen om namens Limburg 

toe te treden tot de nederlandse delegatie voor de 

internationale MEP Conferentie in istanbul. verderop 

in het jaarverslag kunt u lezen over hun ervaringen!

‘Pas als je weer thuis bent, begrijp je wat je allemaal hebt 

meegemaakt. Zoveel nieuwe mensen ontmoet, zoveel 

nieuwe woorden geleerd, zoveel nieuwe debattechnie-

ken gezien. Eigenlijk te veel om op te noemen.’ Cécile 

Magnée, Porta Mosana College

De Plenaire Vergadering in de Oude Tweede  
Kamer der Staten Generaal

Mevrouw van Sminia-Meijerink, Secretaris  
Generaal Stichting MEP Nederland maakt de  
delegatie voor de Internationale MEP Conferentie  
bekend
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Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven werd, 

vinden de eerste drie dagen van de nationale MEP 

Conferentie verspreid over nederland plaats. in 2010 

had Limburg, na een succesvolle ontvangst in 2008, 

wederom de eer om twee commissies te ontvangen. 

Dit jaar waren de Commissie ontwikkelingssamen-

werking en de Commissie Buitenlandse Zaken te gast 

op Conferentieoord rolduc te kerkrade. 

op zondagmiddag 19 september 2010 verzamelden 

de dertig commissieleden zich op het station in kerk-

rade. na een korte kennismaking werd er koers gezet 

naar het gaiapark waar een teambuilding op het 

programma stond. na een diner in het centrum van 

kerkrade vertrokken de commissieleden terug naar 

rolduc, waar ze een rondleiding door dit historische 

abdijcomplex kregen. kortom: een informeel en ge-

zellig begin van de intensieve samenwerking die in 

het verschiet lag. 

De tweede dag stond natuurlijk in het teken van de 

resoluties. Er werd druk vergaderd en gedebatteerd 

over de problemen en eventuele oplossingen voor 

ingewikkelde maar interessante Europese vraagstuk-

ken. na een lange dag vergaderen werd er ’s avonds 

samen gedineerd, gevolgd door een gezellig infor-

lImBurg als 
gastProvInCIe  
natIonale   
meP ConFerentIe
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meel samenzijn. De derde dag werden de resoluties 

in hun definitieve vorm gegoten en werden de taken 

voor de algemene vergadering onder de commis-

sieleden verdeeld. het verblijf in kerkrade werd afge-

sloten met een diner in een grieks restaurant en een 

quiz, waarmee ieders kennis over Limburg, het MEP 

en Europa op een ludieke manier op de proef werd 

gesteld. 

Woensdagochtend reisden de commissies met hun 

resoluties af naar Den haag, waar het tweede deel 

van de nationale MEP Conferentie zou plaatsvinden. 

onder andere de officiële opening, de delegatiever-

gaderingen en natuurlijk de algemene vergadering 

stonden de deelnemers hier nog te wachten!
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Jaarlijks worden onder coördinatie van het secre-

tariaat-generaal te Den haag verschillende inter-

nationale MEP Conferenties gehouden. aan deze 

conferenties nemen alle 27 Eu-lidstaten en enkele 

kandidaat-lidstaten deel. 

van zondag 19 tot en met zaterdag 27 maart 2010 

namen Sven van Mourik (Stella Maris College) en 

thomas van gemert (Philips van horne Sg) deel aan 

de internationale MEP Conferentie in Den haag. in 

november 2010 had Martine Wauben (Porta Mosana 

College) de eer om Limburg te vertegenwoordigen 

tijdens de internationale MEP Conferentie in istanbul. 

hieronder kunt u lezen over hun ervaringen. aller-

eerst vertelt thomas van gemert over de eerste helft 

van de internationale MEP Conferentie te Den haag.

Het laatste avontuur gaat beginnen…

Na mijn deelname aan de Nationale MEP Conferentie 

werd mij enige tijd later gevraagd of ik deel wilde nemen 

aan de Internationale Conferentie van het Model Euro-

pean Parliament. Ik mocht Griekenland vertegenwoor-

digen aangezien dit land zelf geen vertegenwoordigers 

kon sturen vanwege de economische crisis. 

lImBurg &  
de InternatIonale  
meP ConFerentIe

De Plenaire Vergadering van de Internationale MEP Conferentie 2010 in de Tweede Kamer der Staten Generaal
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Zondag 20 maart was het dan eindelijk zo ver; de con-

ferentie ging beginnen. Die avond werden alle deelne-

mers in Den Haag afgehaald door hun gastgezinnen. 

De volgende ochtend vond de opening plaats - in aan-

wezigheid van Koningin Beatrix - in de Kloosterkerk te 

Den Haag. Naast de landenspeeches van de deelne-

mende landen hielden de ambassadeur van Spanje, de 

Locoburgemeester van Den Haag en Europarlementari-

er Van Baalen een speech die ons inspireerde voor de ko-

mende week. In de namiddag was er een teambuilding 

om de deelnemers uit alle landen goed te leren kennen. 

Hoewel ik er van tevoren wel bang voor was, bleek het 

Engels spreken geen enkel probleem. 

Het echte werk 

De volgende dag zou het echte werk beginnen, name-

lijk de commissievergaderingen verspreid over de mi-

nisteries in Den Haag. Mijn commissie vergaderde in de 

Prinses Juliana Kazerne, een van de gebouwen van het 

ministerie van Defensie. Na twee dagen intensief verga-

deren waren de resoluties van de commissies woensdag 

aan het einde van de middag af. 

Even op adem komen

Donderdag was enigszins een “rustdag”. ’s Morgens be-

zochten we het Vredespaleis in Den Haag en ’s middags 

waren er delegatievergaderingen en een lobbysessie. 

Tijdens de delegatievergaderingen kon je voor het eerst 

testen hoe jouw mededelegatieleden dachten over de 

door jouw commissie opgestelde resolutie. Er werd ver-

der op die middag druk gesproken over de resoluties om 

mogelijke problemen al te signaleren.

Sven van Mourik over de tweede helft van de interna-

tionale MEP Conferentie te Den haag:

Vrijdag 26 maart

En toen kwam het erop aan. Toen we hadden plaats-

genomen in de blauwe stoelen van de Tweede Kamer 

opende Gerdi Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer, 

de Algemene Vergadering met haar openingsspeech. 

Toen ze tot slot vroeg of iemand nog een vraag aan 

haar wilde stellen, trok ik mijn stoute schoenen aan en 

liep naar de microfoon. Ik vroeg haar wat ze van Geert 

Wilders vond. Jammer genoeg kon ze daar niets over 

antwoorden omdat ze, als voorzitter, neutraal was en 

zich niet mocht uitlaten over haar politieke geaardheid. 

Jammer! 

Daarna begon de Algemene Vergadering. Na de eerste 

minuten was de ergste spanning eraf en de tijd vloog 

voorbij. Nadat de eerste resolutie was afgewezen en 

de tweede was aangenomen was die van ons aan de 

beurt. We hadden plaatsgenomen op de plaats van de 

regering en terwijl we werden aangekeken door de hele 

zaal begon het. Ons commissielid uit Oostenrijk stond 

op en hield haar openingsspeech. Iedereen van onze 

commissie hield zijn adem in. Het ging goed. Het was 

een duidelijke, kalme speech en in het open debat een 

half uurtje erna hebben we geen enkele vraag over onze 

openingsspeech gehad. Na de openingsspeech volgden 

de feitelijke vragen en vervolgens kwam de vraag of er 

nog amendementen waren voor onze resolutie (amen-

dementen zijn er om iets in onze resolutie te verande-

ren). De spanning was te snijden. Waren er geen amen-

dementen? Niemand uit de zaal reageerde. Dat was een 

goed teken! Blijkbaar had niemand iets vreemds in onze 

resolutie gezien dat echt veranderd moest worden. Toch 

moest het moeilijkste nog komen: het open debat.

Terwijl ik zat op de plaats van meneer Balkenende met 

mijn commissieleden naast me, verdedigden we onze 

resolutie. Er waren veel vragen, maar ook even veel ant-

woorden. Er waren onduidelijkheden, zoals verwacht, 

maar gelukkig werden die opgelost door korte, heldere 

antwoorden, tot, op het hoogtepunt van de spanning, 

werd omgeroepen dat het open debat werd afgesloten 

en dat het nu tijd was voor de tegenspeech, die gehou-

den werd door een jongen uit de Roemeense delegatie. 

Ik hoorde in zijn betoog veel zaken die niet klopten, 

maar of het publiek dat ook wist… 

Toen was het tijd voor mij om mijn eindspeech te hou-

den. Ik liep naar de microfoon terwijl de zenuwen door 

mijn lijf gierden. Toen stond ik daar: ik keek het publiek 

aan en begon. Ik had mijn speech niet uit mijn hoofd 



29
2009-2010    Stichting MEP Limburg    Discover Europe, the floor is yours

geleerd. Ik had hem slechts een aantal keer doorgelezen 

en wist de algemene structuur van wat ik wilde vertel-

len. Achteraf hoorde ik van veel mensen dat ze mijn 

speech erg goed vonden en dat ik het publiek de hele 

tijd aankeek en overtuigend overkwam. Het enige wat 

ik er zelf van herinner is dat het een goed gevoel gaf: 

zodra ik begon te praten werden mijn zenuwen minder. 

Ik wist waar ik het over had en wist ook dat ik deze men-

sen kon overtuigen. Met een korte, krachtige one-liner 

eindigde ik mijn speech en ging weer zitten tussen mijn 

commissieleden. Na een zenuwslepende stemmings-

ronde (meer dan honderd delegatieleden moesten hun 

stem uitbrengen, ingeluid door een “Bedankt meneer de 

voorzitter, welnu…”) kwam het resultaat: onze resolutie 

was aangenomen! Onder een daverend applaus begon 

de lunch. Die avond, na nog twee resoluties gehad te 

hebben, zijn we met z'n allen Den Haag ingetrokken 

om onze overwinning te vieren. Het werd een geweldige 

avond.

Zaterdag 27 maart 

Die zaterdag werden er, net als vrijdag, 5 resoluties 

behandeld. Sommigen waren goed en brachten een 

duidelijke oplossing naar voren. Anderen waren ondui-

delijk en belichtten sommige kanten van het probleem 

niet helemaal. Ook was er de moeilijkheid dat ik bij som-

mige resoluties als Nederlander wel voor was, maar re-

denerend vanuit het standpunt van Griekenland tegen 

moest stemmen.

Na afloop was er een groot diner waar werkelijk alle 

delegatieleden zich in konden vinden (Questo lasagne 

è molto bene!) en daarna werd de Internationale MEP 

Conferentie afgesloten met een feest, dat ik tegelijkertijd 

leuk en verschrikkelijk vond, omdat het meteen ook de 

laatste keer was dat ik iedereen zou zien. 

Misschien, naast al die ontelbare redenen om wél met 

het MEP mee te doen, is dat het wel het grootste nadeel: 

Het gevoel dat je in die week hebt, de spanning tijdens 

je speech, de leuke gesprekken met al die verschillende 

mensen, zul je nooit meer op zo'n manier ervaren. 

tot slot kunt u lezen over Martine Wauben’s ervarin-

gen tijdens de algemene vergadering (‘general as-

sembly’) van de internationale MEP Conferentie te 

istanbul.

General Assembly at Ticaret University

De twee dagen durende plenaire vergadering vond 

plaats op Ticaret University, waar er een zaal voor ons 

was ingericht. De Nederlandse delegatie was achter-

aan neergezet, met de uitleg dat de Nederlanders altijd 

zo vervelend goed waren en dat de voorzitters ze liever 

wat verder naar achteren hadden, zodat ze de aandacht 

konden verdelen – ik weet nog steeds niet of dat als 

grapje bedoeld was.

De plenaire vergadering was heel interessant, omdat 

je nu de kans kreeg iedereen te horen en zo dus ook 

nieuwe mensen zag, die soms echt heel erg goed waren. 

Natuurlijk hebben we ook de nodige lol gehad, door de 

aparte accenten van verschillende lidstaten: je zou zwe-

ren dat de Italiaanse delegatie een prachtig argument 

heeft staan vertellen over de “European Onion”. 

Tegen 5 uur was de General Assembly afgelopen en 

werden we teruggereden naar de school waar we ver-

bleven, waar de schoolleiding een geweldige avond 

voor ons in petto had: Culture Night. Er was een markt 
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met allerlei typisch Turkse etenswaren, waar Ceyda, het 

meisje van mijn gastgezin, mij overenthousiast door-

heen loodste, en een prachtige show waarvoor briljante 

artiesten waren gehuurd. Hoewel een van de acts bijna 

Iers dansen was – iets wat de Ieren natuurlijk zeer kon-

den waarderen – was het een geweldige avond, die ik 

zeker nooit meer zal vergeten door de geweldige sfeer 

die er hing. Het was de eerste keer dat de gastgezinnen 

de kans hadden eens te komen kijken, en iedereen was 

dolenthousiast.

Vrijdag 5 november werden de laatste resoluties bespro-

ken, waar die van mij ook bij zat. Natuurlijk zorgt de be-

spreking van je eigen resolutie voor de nodige zenuwen 

en last-minute besprekingen, maar gelukkig ging alles 

prima en werd de resolutie over ontwikkelingssamen-

werking aangenomen. Later heb ik nog gehoord dat er 

een aantal voorzitters hadden toegegeven dat ze eigen-

lijk tegen hadden willen stemmen, maar overgehaald 

waren door mijn eindspeech – een prachtig compliment 

natuurlijk!

De laatste avond in Istanbul moest natuurlijk nog ge-

vierd worden, dus werden wij naar het Liman Restau-

rant gebracht. Hier was een restaurant op de bovenste 

verdieping, vanwaar je prachtig uitzicht had over het 

water en nachtelijk Istanbul. Deze avond was zeer ge-

slaagd: lekker eten, gezellig kletsen en de laatste face-

book-accounts uitwisselen. Toen de busjes dus weer 

voor de deur stonden, waren er een aantal mensen heel 

emotioneel – ik heb Mathias en Tea gigantische knuffels 

gegeven, in de hoop hen ooit weer eens te zien.

Maar dat hoop je na elke MEP-sessie. De hoop ooit weer 

eens mee te mogen, je opnieuw in die gestructureerde 

chaos te storten, verdwijnt niet met een sessie, en zelfs 

voor iemand die haar derde sessie heeft afgerond blijft 

de hoop op een uitnodiging voor een volgende bestaan. 

Er zijn twee dingen die een MEP-week uniek maken: de 

sessie zelf en de mensen. Natuurlijk is het voor de meeste 

deelnemers super leuk om een keer een parlementair 

debat mee te maken, om in de huid van een Europar-

lementariër te kruipen en belangrijke onderwerpen te 

bespreken. Maar volgens mij is het belangrijkste van 

MEP niet de daadwerkelijke bespreking. Het zijn dege-

nen met wie je het bespreekt die jouw sessie maken of 

breken. Het zijn de voorzitters, de delegatieleden, die het 

MEP voor mij hebben bepaald, en ik kan ze onmogelijk 

dankbaar genoeg zijn voor een onvergetelijke week. 

Het Parlement van de Internationale MEP Conferentie te Istanbul
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naast het ‘basistraject’, bestaande uit de schoolvoor-

ronde, de Limburgse MEP Conferentie, de nationale 

MEP Conferentie en de internationale MEP Confe-

rentie, biedt Stichting MEP Limburg haar deelnemers 

– mede afhankelijk van de actualiteit – extra vervolg-

trajecten aan. De Limburgse MEP Conferentie brengt 

dus niet alleen met zich mee dat Limburg is opgeno-

men binnen de nationale en internationale vertegen-

woordiging; tevens vormt dit parlement een basis van 

waaruit wisselende projecten en extra activiteiten 

aangeboden kunnen worden. op deze manier houdt 

het MEP voor onze deelnemers niet op na de confe-

rentie; wij bieden gemotiveerde deelnemers de unie-

ke kans zich op een leuke manier verder te verdiepen 

in de Europese politiek en zich verder te ontwikkelen.

in 2009 en 2010 zijn er door Stichting MEP Limburg 

weer verschillende extra activiteiten georganiseerd, 

waarvan u in het volgende gedeelte een impressie 

kunt vinden. Er vond in 2009 en in 2010 een bezoek 

plaats aan het Europees Parlement te Brussel voor 

alle deelnemers aan de afgelopen twee conferenties. 

Daarnaast werd in 2009 voor de tweede keer een be-

zoek gebracht aan de Europese instellingen in Straats-

burg gedurende een vijfdaagse reis. tot slot werd in 

Maastricht het eerste lustrum van Stichting MEP Lim-

burg gevierd, waarbij tevens afscheid werd genomen 

vaan oud-bestuursvoorzitter en oprichter guy Frints. 

eXtra aCtIvIteIten  
meP lImBurg

De delegatie van Stichting MEP Limburg op bezoek bij Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten
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voor een Model European Parliament mag een be-

zoek aan het Europees Parlement natuurlijk niet ont-

breken. Daarom organiseert Stichting MEP Limburg 

jaarlijks een excursie naar de Europese hoofdstad. op 

uitnodiging van de Limburgse Europarlementariër 

ria oomen-ruijten brachten tientallen afgevaardig-

den van het Limburgse Model European Parliament 

op donderdag 5 maart 2009 een bezoek aan het Eu-

ropees Parlement te Brussel. De delegatie bestond 

uit deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie 

2008, zodat de interessante excursie tevens als reü-

nie diende. ook in 2010 vond er een bezoek aan het 

Europees Parlement plaats, ditmaal voor de deelne-

mers aan de Limburgse MEP Conferentie van 2009. 

De jonge parlementariërs konden deze dag zien hoe 

het er ‘in het echt’ aan toe ging. Zo kregen de deel-

nemers de gelegenheid om vragen te stellen aan  

Europarlementariër ria oomen-ruijten en werden 

ze wegwijs gemaakt in het gebouw van het Europees 

Parlement. 

oP BeZoek BIJ het 
euroPees Parlement 
In Brussel
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“Hoe vaak krijg je de kans om een Europarlementa-

riër het vuur aan de schenen te leggen en een kijkje te 

nemen in het Europees Parlement? Nou, vrijwel nooit! 

Maar ik heb die kans gekregen en het was top!” – Manon 

van de Ven, Porta Mosana College.

De delegatie had een uitgebreid gesprek met ria 

oomen-ruijten over haar werkzaamheden als Euro-

parlementariër, waarbij ze de nadruk legde op haar 

taken als rapporteur voor de toetreding van turkije 

tot de Eu en het voorzitterschap van de delegatie 

voor de betrekkingen met rusland. in 2010 werd er 

tevens gesproken over de rol van de Europese unie 

in het Midden-oosten conflict. ‘Moeten we ons ei-

genlijk wel bemoeien met dit conflict?’ was een van 

de brandende vragen van de delegatie. Enthousiast 

vertelde ze over haar werk, ging ze in op de meest 

uiteenlopende vragen van de jongeren en maakte ze 

duidelijk hoe het er in Europa aan toe ging. 

De delegatie kreeg na het vraaggesprek met ria 

oomen-ruijten een rondleiding door de Europees 

Parlement en kon zo ook een kijkje nemen in de 

indrukwekkende Plenaire vergaderzaal waar bijna 

wekelijks meer dan zevenhonderd Europese volks-

vertegenwoordigers vergaderen. in 2009 werden de 

jongeren door een afgevaardigde van het huis der 

nederlandse Provinciën tevens geïnformeerd over 

het werk van een lobbyist en welke positie deze in-

neemt in de Europese politiek.  

na een rondleiding door Brussel hadden de mee-

gereisde jongeren wat vrije tijd om zelf het sfeer-

volle centrum van Brussel te verkennen. als afsluiting 

stond een diner op het programma, waarbij nog 

werd nagepraat over de vele opgedane ervaringen 

op deze speciale dag. 

Ria Oomen-Ruijten vertelt over haar ideeën en ervaringen met betrekking tot Europa
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“Wat opvalt is dat mevrouw Oomen-Ruijten passie heeft 

voor haar vak en hier ook vol enthousiasme over vertelt. 

Ik leerde vooral veel van haar persoonlijke belevingen. 

Zo vertelde ze dat ze, voordat ze op Europees vlak actief 

werd, dacht dat alles in Nederland goed geregeld was. 

Ze kwam er, teruggeworpen op zichzelf, echter achter 

dat dit zeker niet het geval was. Ze wil graag leren hoe 

andere landen te werk gaan en zelf natuurlijk ook iets 

uitdragen over hoe zij daarover denkt.” – Otto-Jan Ver-

kerk, Graaf Huyn College.

De delegatie in het Europees Parlement te Brussel
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van 26 tot en met 30 januari 2009 vond er voor de 

tweede maal in de geschiedenis van Stichting MEP 

Limburg een excursie plaats naar de raad van Euro-

pa en haar instellingen plaats in Straatsburg. tevens 

werd het Europees Parlement te Straatsburg bezocht 

en onderweg werden ook de politieke en culturele 

hoogtepunten van de steden Luxemburg en nancy 

niet vergeten. in totaal werden er 17 deelnemers 

aan de Limburgse MEP Conferentie van 2008 van 

verschillende scholen geselecteerd om aan dit bij-

zondere project deel te nemen. Zij kregen de unieke 

kans in gesprek te gaan met allerlei politici werkzaam 

in de Europese politiek en zich zo op een interactieve 

manier verder te verdiepen in de Europese politiek in 

al haar facetten. We mogen terugkijken op een zeer 

geslaagde reis, met veel enthousiaste reacties van de 

meegereisde jongeren. 

Waarom de raad van europa? 

Binnen het voortgezet onderwijs wordt bij verschil-

lende vakken veel aandacht besteed aan de Euro-

pese unie. De raad van Europa wordt echter in veel 

oP BeZoek BIJ de raad van 
euroPa In straatsBurg

De delegatie van Stichting MEP Limburg voor het gebouw van de Raad van Europa te Straatsburg
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gevallen onderbelicht. voor rené van der Linden 

(voormalig voorzitter van de Parlementaire assem-

blee van de raad van Europa) en Stichting MEP Lim-

burg was dit samen met het succes van de vorige reis 

in 2007 een reden om Limburgse scholieren voor 

een tweede maal een reis aan te bieden waarbij een 

bezoek aan de raad van Europa en haar instellingen 

centraal stond.

na afloop van de reis zou iedere deelnemer in ieder 

geval nooit meer vergeten dat de raad van Europa 

niet verward dient te worden met de Europese unie. 

De raad van Europa telt maar liefst 47 lidstaten en 

de drie pijlers van deze instelling zijn democratie, 

mensenrechten en rechtstaat. De twee belangrijkste 

organen van de raad van Europa zijn de Parlemen-

taire assemblee (PaCE) en het Europees hof voor de 

rechten van de Mens (EhrM).

een afwisselend programma

De kern van de excursie vormden de bezoeken aan 

de verschillende Europese instellingen in Straats-

burg:  uiteraard het Palais de l’Europe, waar de Par-

lementaire assemblee van de raad van Europa vier 

keer per jaar bijeenkomt, maar ook het Europees 

hof voor de rechten van de Mens en het Europees 

Parlement te Straatsburg. het politieke programma 

hier werd afgewisseld met diverse culturele uitjes 

in Straatsburg, en onderweg ook in Luxemburg en 

nancy. 

het meest bijzondere aan de reis waren de vele ont-

moetingen en gesprekken met politici werkzaam in 

Straatsburg. ondanks hun drukke agenda’s tijdens 

een van de jaarlijkse plenaire vergadersessies van 

de raad van Europa, verleenden tal van politici hun 

medewerking aan dit initiatief. Zo kon een zeer inte-

ressante en afwisselende reis gerealiseerd worden 

waarbij scholieren van dichtbij en op hoog niveau 

De delegatie in gesprek met verschillende Europese politici
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mochten proeven aan de Europese politiek. Wij zijn 

daarvoor de betreffende politici uiteraard zeer dank-

baar!

Impressie van de reis

gedurende de eerste dag werd er een bezoek ge-

bracht aan Luxemburg, dat samen met Brussel en 

Straatsburg behoort tot de belangrijkste steden van 

de Europese politiek. tijdens het bezoek werd er 

onder andere een rondleiding gegeven, waarbij ook 

de speciaal opgebouwde Europese wijk van Luxem-

burg werd bezocht.

Eenmaal aangekomen in Straatsburg werd de de-

legatie ontvangen door rené van der Linden, oud-

voorzitter van de Parlementaire assemblee van de 

raad van Europa en voorzitter van de Eerste kamer. 

hij was ook degene op wiens uitnodiging de deelne-

mers de raad van Europa hebben bezocht. tevens 

sprak de groep met harm Waalkens, tweede kamer-

lid namens de Pvda en tevens lid van de Parlemen-

taire assemblee. Deze nederlandse politici, met een 

verschillende kijk op de politiek, brachten de leerlin-

gen veel bij over de principes waarop de raad van 

Europa gebaseerd is.

tussen de ontmoetingen door had de delegatie op 

deze dag tevens de kans een van de plenaire ver-

gaderingen van de Parlementaire assemblee bij te 

wonen: het hart van de raad van Europa. hier werd 

door alle leden gedebatteerd over thema’s die be-

trekking hadden op de peilers van de raad: democra-

tie, mensenrechten en rechtstaat in Europa. 

aansluitend werd de delegatie die dag nog verwel-

komd door Luc van den Brande, voormalig Minister-

president van vlaanderen, tineke Strik, Eerste kamer-

lid namens groenlinks, Marie-Louise Bemelmans, 

hoofd van de nederlandse delegatie in het Parle-

mentaire assemblee en Eerste kamerlid namens het 

Marco Leidekker vertelt over zijn ervaring bij het CPT
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CDa en konstantin kosachev, hoofd van de russische 

delegatie in de Parlementaire assemblee. Deze laat-

ste spreker sprak erg bevlogen met de deelnemers 

over zijn land en over de bijzondere positie rusland 

inneemt binnen de raad van Europa. 

“Iemand als Konstantin Kosachev uit Rusland leerde me 

dat er aan iedere zaak twee kanten zitten, en dat je niet 

te snel moet denken dat je als welgesteld land de waar-

heid in pacht hebt.” Bas Tönissen

De volgende dag werd er kennis gemaakt met Jan 

kleijssen, hoofd van de commissie mensenrech-

ten en juridische zaken van de raad van Europa, en 

Marco Leidekker, lid van het Commitee for Preven-

tion of torture die de deelnemers vertelde over de 

wantoestanden in verschillende Europese zorginstel-

lingen. in deze gesprekken kwam duidelijk een van 

de peilers van de raad van Europa naar voren: de 

mensenrechten. 

Diezelfde avond werd de delegatie gastvrij ontvan-

gen bij de residentie van het hoofd van de Perma-

nente vertegenwoordiging van het koninkrijk der 

nederlanden, Jacobus van der velden. Deze sprak de 

delegatie toe over de rol van de Permanente verte-

genwoordiging in Straatsburg en het belang van het 

betrekken van verschillende groepen bij de politiek.

“Vandaag was een bijzondere dag. Ik had vandaag echt 

het gevoel dat ik iets vast kon pakken van de Europese 

politiek. Het beeld erbij, vooral door de geweldige erva-

ring van Marco Leidekker en het informele bijeenzijn bij 

de residentie van de heer Jacobus van der Velden.” Otto-

Jan Verkerk, Graaf Huyn College

De dag erna werden de deelnemers verwacht bij 

Egbert Myjer, de nederlandse rechter bij het Euro-

pees hof voor de rechten van de Mens. hij vertelde 

over zijn werkzaamheden bij het hof en ook over de 

grote achterstand die het hof nu oploopt door de 

De delegatie op bezoek bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland te Straatsburg
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vele zaken die binnenkomen; bij deze rechtbank kan 

namelijk iedere Europeaan die vindt dat zijn mens-

rechten geschonden zijn, een aanklacht indienen. 

teruggekomen bij het Palais de l’Europe gingen de 

deelnemers in gesprek met tiny Cox, Eerste kamer-

lid voor de SP en fractievoorzitter van de united Left 

binnen de Parlementaire assemblee. De dag werd af-

gesloten met een gesprek met gerard de Boer, jurist 

binnen de Permanente vertegenwoordiging, om de 

laatste brandende vragen van de delegatie te beant-

woorden.

“Deze ochtend bezochten we de Nederlandse rechter 

aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Eg-

bert Myjer. Hij vertelde ons over het reilen en zeilen van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zeker 

een van de hoogtepunten van deze reis!” Ceres Bekers, 

SG Sophianum 

op de laatste dag werd er een bezoek gebracht aan 

het Europees Parlement te Straatsburg waar de deel-

nemers een uitgebreide rondleiding kregen. hoewel 

de Europarlementariërs doorgaans in Brussel ver-

blijven, reist het parlement één week per maand af 

naar Straatsburg voor de plenaire vergaderingen. 

Daarmee heeft Straatsburg niet alleen voor de raad 

van Europa, maar ook voor de Europese unie grote 

betekenis.

op de terugreis werd het prachtige nancy aange-

daan waar de deelnemers kennis maakten met het 

befaamde Place de Stanislas; een prachtig plein ver-

sierd door schitterende gouden fonteinen. De deel-

nemers kregen daar wat vrije tijd om nancy op eigen 

gelegenheid verder te verkennen. ’s avonds werd er 

als afsluiting gezamenlijk gedineerd aan het Place de 

Stanislas en teruggekeken op een geweldige week, 

waarna de groep, een prachtige ervaring rijken, weer 

terugkeerde richting Limburg. 
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“Een prachtige stad met als middelpunt het schitterende 

plein “Place de Stanislas”. Op dat plein besloten we deze 

geweldige reis met een diner en de gebruikelijke dank-

woordjes.” Ivo Verhaegh, Bouwens van der Boije College

“Er is geen twijfel dat iedereen met een brede glimlach 

terugdenkt aan deze fantastische

reis door de mooie steden en de politieke kennis die we 

vergaard hebben.” Elise Hermans, Raayland College

De delegatie in het Europees Parlement te Straatsburg
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op vrijdag 18 december 2009 vond er in grand hotel 

de l’Empereur te Maastricht, een bijzondere avond 

plaats. ter gelegenheid van het eerste lustrum van 

Stichting MEP Limburg en tevens ter gelegenheid 

van het afscheid van bestuursvoorzitter guy Frints 

kwamen oud-deelnemers, schoolcoördinatoren en 

andere bij het MEP betrokken politici samen. 

Bestuurslid en tevens gastheer guido rijninks heette 

alle aanwezigen van harte welkom en terwijl er op de 

achtergrond foto’s van vijf jaar MEP Limburg getoond 

werden, werd guy Frints door velen bedankt. aller-

eerst nam Jasper Piepers, opvolger van guy Frints 

als voorzitter van Stichting MEP Limburg, het woord. 

hij maakte duidelijk wat voor ongelofelijke prestatie 

guy Frints heeft neergezet voor het MEP in Limburg, 

en gaf aan zich vereerd te voelen dat hij voortaan dit 

prachtige initiatief mag gaan leiden. ook Europarle-

mentariër ria oomen-ruijten en tweede kamerlid 

ger koopmans spraken grote waardering uit voor de 

werkzaamheden die guy Frints voor het MEP heeft 

verricht. 

vIerIng eerste lustrum  
en aFsCheId guY FrInts

Oud-bestuursvoorzitter Guy Frints in gesprek met Tweede Kamerlid Ger Koopmans
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Middels een geschreven brief maakten ook de heer 

van der Linden, voorzitter van de Eerste kamer der 

Staten-generaal, en mevrouw van Sminia-Meijerink, 

secretaris-generaal van Stichting MEP nederland, 

kenbaar vol lof te zijn over guy Frints en de manier 

waarop hij het MEP vorm heeft gegeven. uiteindelijk 

nam guy Frints zelf het woord en bedankte hij ieder-

een die hem de afgelopen jaren heeft gesteund bij 

het oprichten en besturen van Stichting MEP Lim-

burg. 

guy Frints heeft niet alleen Stichting MEP Limburg 

opgezet en geleid, maar ook gezorgd dat het initia-

tief een veelbelovende toekomst heeft doordat hij 

de afgelopen jaren mensen om zich heen heeft ver-

zameld die net zo enthousiast zijn over het MEP als 

hij. Zo bleek ook deze avond door de hoge opkomst 

van onder andere oud-deelnemers, betrokken politi-

ci en schoolcoördinatoren. guy Frints gaf dan ook vol 

vertrouwen het stokje door aan het nieuwe bestuur, 

de ondersteunende Werkgroep en de schoolcoördi-

natoren, die zich inzetten voor een net zo succesvol 

tweede lustrum! 

vanwege zijn grote verdiensten voor het MEP is guy 

Frints tijdens de officiële opening van de Limburgse 

MEP Conferentie 2010 op maandag 31 mei, door het 

nieuwe bestuur benoemd tot erevoorzitter van Stich-

ting MEP Limburg.

Oud-bestuursvoorzitter Guy Frints spreekt de genodigden toe
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Afscheidsbericht oud-bestuursvoorzitter 

en oprichter Guy Frints

Leerzaam, intensief, enerverend, boeiend, 

vermoeiend, interessant; dat zijn enkele 

woorden die in mij opkomen wanneer ik 

terug denk aan de achter mij liggende peri-

ode van ruim 5 jaar, waarin ik mij heb inge-

spannen om het Model European Parliament 

in Limburg op de kaart te zetten.

Mijlpalen daarbij waren voor mij het Euro-

project Limburg-Slowakije (2004), de verte-

genwoordiging van Limburg op de jaarlijkse 

Nationale MEP Conferentie (v.a. 2004), de of-

ficiële oprichting van Stichting MEP Limburg 

(2005), de jaarlijkse Limburgse MEP Conferen-

tie (v.a. 2006) en de introductie van tal van 

extra activiteiten voor het parlement zoals de 

bezoeken aan het Europees Parlement en de 

reizen naar Straatsburg (v.a. 2007).

Medio 2008 werd met een reorganisatie het 

bestuur uitgebreid en onder het motto “door 

jongeren, voor jongeren” een werkgroep geïn-

troduceerd die geheel bestaat uit oud-deel-

nemers aan de projecten van MEP Limburg. 

Begin 2009 slaagde ik er vervolgens in om 

dankzij bijdragen van de Provincie Limburg, 

Stichting LVO en Sabic-Europe voor de ko-

mende 3 jaar financiële zekerheid te verwer-

ven voor Stichting MEP Limburg, en daarmee 

de continuïteit van de projecten en activitei-

ten voor het Limburgse Voortgezet Onderwijs 

optimaal te garanderen.

Nu het MEP in Limburg is uitgegroeid tot een 

bloeiende organisatie met financiële zeker-

heid, bevindt de stichting zich op een nieuw 

hoogtepunt en wordt voor mij ook een pas-

send moment gemarkeerd om terug te treden 

als bestuursvoorzitter. Dit is het uitgelezen 

moment om een nieuwe enthousiaste gene-

ratie ambitieuze mensen met talent een fi-

nancieel zorgeloze toekomst te gunnen bij 

het voortzetten van de activiteiten van MEP 

Limburg.

Gedurende de tijd dat ik het Model European 

Parliament in Limburg onder mijn hoede 

had, gaf het enthousiasme van de deelne-

mende jongeren mij telkens de energie om 

me op vrijwillige basis te blijven inzetten. Het 

was voor mij fascinerend om te zien hoe deze 

jongeren binnen kort tijdsbestek hun sociale, 

redactionele en communicatieve vaardig-

heden zagen groeien en daarbij hun eigen 

talenten ontdekten die vaak nieuwe ambi-

ties voor de toekomst teweeg brachten. Hierin 

schuilt volgens mij mede de kracht van dit 

prachtige initiatief voor de Limburgse jeugd 

van nu, die straks beslist over de toekomst!

Met Stichting MEP Limburg hoop ik ‘iets blij-

vends voor Limburg’ achter te laten; een in-

stituut met een rijke toekomst voor zich, dat 

op de voor haar typerende enerverende ei-

gentijdse laagdrempelige wijze het inzicht 

in politieke besluitvorming, politiek engage-

ment en sociale- en communicatieve vaar-

digheden mag blijven bevorderen onder de 

Limburgse jongeren!

Via deze weg bedank ik graag alle betrokke-

nen voor hun steun, inzet, advies, de prettige 

samenwerking en het genoten vertrouwen! 

Mijn dank en waardering gaat daarbij in 

het bijzonder uit naar de schoolcoördina-

toren, de werkgroep en het bestuur. Na een 

prettige samenwerking heb ik er vertrouwen 

in dat Stichting MEP Limburg nu op eigen 

kracht kan voortborduren op de weg die ik 

met veel liefde en plezier ben ingeslagen.

Guy Frints

Erevoorzitter Stichting MEP Limburg
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“Discover Europe, the floor is yours”: Stichting MEP 

Limburg staat voor inspirerende en unieke activitei-

ten, en dat dragen wij graag uit! ook in 2009 en 2010 

hebben we er weer naar gestreefd zo veel mogelijk 

geïnteresseerden op te hoogte te houden van het 

reilen en zeilen van onze projecten. verschillende 

media hebben hieraan bijgedragen, waaronder onze 

vernieuwde website, het gebruik van diverse ‘social 

media’, onze nieuwsbrief en tijdens de Limburgse 

MEP Conferenties ook de ‘Model European Press’.

vernieuwde website

in 2009 is onze website volledig vernieuwd, waar-

door deze er niet alleen mooier uitziet, maar u ook 

nog sneller en gemakkelijker onder andere onze laat-

ste nieuwsberichten, foto’s, filmpjes en informatie 

over onze stichting kunt vinden. kortom: als u naast 

dit jaarverslag meer wilt weten over de activiteiten 

van Stichting MEP Limburg, raad ik u aan eens een 

kijkje te nemen op www.meplimburg.nl!

nieuw in 2009 was ook de dagelijkse verslaggeving 

tijdens de Limburgse MEP Conferentie op onze web-

site. tijdens de conferentie konden zo niet alleen ou-

ders, maar ook vrienden van deelnemers en andere 

belangstellenden iedere dag lezen waar de jonge Eu-

roparlementariërs zich mee bezig hielden.  voor het 

eerst was daardoor de Limburgse MEP Conferentie 

‘live’ te volgen op www.meplimburg.nl!

naast de uitgebreide nieuwsberichten, kon u iedere 

dag ook een selectie foto’s bekijken van alle pro-

gramma-onderdelen. Zowel de verslagen als de fo-

to’s werden veelvuldig bekeken zowel tijdens als na 

de conferentie, hetgeen voor ons de motivatie was 

ook tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2010 weer 

dagelijks verslag te doen! 

social media 

De afgelopen tijd is onze doelgroep steeds actiever 

geworden op allerlei social media; websites als hyves 

en Facebook zijn niet meer weg te denken uit het da-

gelijks leven van de gemiddelde leerling uit de bo-

venbouw. Stichting MEP Limburg ziet dit als een kans 

om op die manier ook veel geïnteresseerde jongeren 

te bereiken.

Door gebruik te maken van verschillende ‘social 

media’ zoals hyves, Facebook, twitter en Linkedin 

bieden we de deelnemers een platform om ook na 

de conferentie contact met elkaar te houden. De 

deelnemers kunnen hier hun ervaringen delen en 

tegelijkertijd houden wij hen op deze manier op de 

hoogte van het laatste MEP-nieuws en de vele activi-

teiten die onze stichting organiseert. Echter, ook voor 

andere geïnteresseerden vormen deze websites de 

ideale manier om altijd op de hoogte blijven!

nieuwsbrief

Dat er veel belangstelling voor onze activiteiten be-

staat, blijkt ook uit het grote aantal abonnees voor 

onze nieuwsbrief; meer dan 700 geïnteresseerden 

worden momenteel regelmatig per mail door ons 

geïnformeerd over alles wat met het MEP te maken 

heeft: van impressies van recente projecten tot toe-

komstplannen van de stichting. We zijn vereerd door 

de grote interesse en hopen dat de nieuwsbrief kan 

multImedIa
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blijven bijdragen aan de betrokkenheid van geïnte-

resseerden bij onze stichting. 

model european Press

De in 2008 opgerichte Model European Press heeft er 

ook in 2009 en 2010 weer voor gezorgd dat er tijdens 

de Limburgse MEP Conferentie iedere dag verschil-

lende krantjes werden gepubliceerd en verspreid 

onder alle deelnemers. De parlementaire journalis-

ten zijn oud-deelnemers aan het MEP, waardoor de 

Model European Press naast het commissievoorzit-

terschap een leuke manier is voor jongeren om be-

trokken te blijven bij onze stichting en zich tegelijker-

tijd verder te ontwikkelen.

De krantjes werden ter plekke geschreven door de 

parlementaire journalisten en verschenen zo’n drie 

keer per dag. De artikelen over de programmaon-

derdelen, de interviews met de commissievoorzit-

ters, maar de stukken over de interessante historie 

van Conferentieoord rolduc (waar de deelnemers 

verbleven) werden gretig gelezen. op deze manier 

werden de deelnemers volledig op de hoogte ge-

houden van de laatste MEP-nieuwtjes maar ook van 

het laatste nieuws uit de wereld buiten de Limburgse 

MEP Conferentie. alle edities werden iedere dag op 

onze website geplaatst, waardoor andere belangstel-

lenden ook mee konden genieten van de laatste ont-

wikkelingen binnen het parlement. nieuwsgierig? 

alle edities zijn nog steeds terug te vinden op onze 

website onder het menu ‘multimedia’. 

De vernieuwde website van Stichting MEP Limburg
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www.meplimburg.nl


