
19 tot en met 22 mei

LIMBURGSE 
MEP CONFERENTIE

MODEL EUROPEAN

PARLIAMENT LIMBURG 

JAARVERSLAG

2014 DISCOVER 

EUROPE, 

THE FLOOR 

IS YOURS!

EEN TERUGBLIK 
EN EEN BLIK VOORUIT

WWW.MEPLIMBURG.NL

De inmiddels welbekende Limburgse MEP Conferentie 
vond in 2014 van 19 tot en met 22 mei plaats. Alweer 
voor de 9e maal buigen scholieren uit Nederlands en 
Belgisch Limburg zich tijdens deze simulatiezitting van 
het Europees Parlement over actuele thema’s binnen de 
Europese politiek.

Op de eerste dag werd middels een teambuilding 
in Maastricht en nadien in Kerkrade met de eerste 
commissievergaderingen sterk van start gegaan. Dag één 
werd besloten met de officiële opening van de conferentie 
in het provinciehuis van Limburg. Uniek tijdens de 
conferentie was het debat tussen drie Limburgse (destijds) 
kandidaat-Europarlementariërs. Jeroen Lenaers (CDA), 
Joost van den Akker (VVD) en Geert van der Varst (PvdA) 
gingen met elkaar in debat over Europese onderwerpen 
en inspireerden de deelnemers aan de conferentie om 
hun debatniveau op een hoger niveau te brengen. Verder 
was het aan de delegatieleiders van de deelnemende 
scholen om hun respectievelijke landen te presenteren. 
De opening werd afgesloten door de voorzitter van de 
stichting met een succeswens voor de deelnemers en 
een speciaal woord van dank gericht tot afzwaaiend 
Europarlementariër Ria Oomen, wie voor Stichting MEP 
Limburg van groot belang is geweest.

Het aantal commissies waarin de deelnemers aan de 
Limburgse MEP Conferentie zitting nemen rees in 2014 voor 
het eerst naar zeven. Voor die commissies was het op de 
tweede dag taak om tijdens de commissievergaderingen 
de best mogelijke resolutie te formuleren als uitkomst op 
de voorgelegde Europese vraagstukken. Deze intensieve 
maar vruchtvolle dag werd in de avond voortgezet tijdens 
een teambuilding in de sneeuw van SnowWorld Landgraaf. 

Wat betreft het programma van de Limburgse MEP 
Conferentie was ook dag drie in een nieuw jasje gestoken. 
Een lobbyworkshop leerde de deelnemers nog meer 
vaardigheden die voor een Europarlementariër in spe 
onmisbaar zijn. Verder kregen de deelnemers tijdens 
de eerste MEP Press Conference al een voorproefje van 
wat de laatste dag van de conferentie voor hen in petto 
zou houden: kritische vragen. Woensdagavond werd er 
gelobbyd in het stijlvolle raadhuis van Kerkrade, dit ook ter 
voorbereiding op donderdag 22 mei. 

De vierde en laatste dag stond in het teken van de plenaire 
vergadering van het Model European Parliament Limburg 
van 2014. Het parlement stelde kritische vragen en eiste 
niets minder dan heldere en uitgebreide antwoorden van 
de commissies die allen achtereenvolgens poogden de 
Europarlementariërs te overtuigen van de waarde van hun 
respectievelijke resoluties. Ondanks het feit dat sommige 
resoluties strandden wegens een minderheid aan 
stemmen, mag iedere commissie trots zijn op het geleverde 
resultaat. Met de officiële sluiting en de bekendmaking 
van de Limburgse delegatie voor de Nationale MEP 
Conferentie van 2014 door erevoorzitter Guy Frints kwam 
ook aan deze conferentie een einde. Vermoeid maar 
voldaan ging iedere deelnemer weer richting huis, hopelijk 
met mooie herinneringen aan de afgelopen week. 

Ook in 2014 vaardigde Stichting MEP Limburg een 
dertienhoofdige delegatie af aan de Nationale Model 
European Parliament Conferentie. Ditmaal de belangen 
van het land Polen behartigende, toonde de delegatie 
wederom aan heel Nederland dat Limburg boordevol 
politiek talent zit. 

Vooraf door Stichting MEP Limburg goed voorbereid, 
was de delegatie op 28 september klaar voor de 
commissievergaderingen die ditmaal in de noordelijke 
provincies van Nederland plaats vonden. Enkele dagen 
en de nodige vergaderingen later, was het op 1 oktober 
tijd om af te reizen naar de Hofstad –bepakt met de 
resoluties. Na de officiële opening in de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal volgden op 2 en 3 oktober de Algemene 
Vergaderingen van 2014, waar gepoogd werd een 
meerderheid aan stemmen voor de resoluties te vinden. 
Het diner in Internationaal Perscentrum de Nieuwspoort 
op uitnodiging van Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) 
op donderdag 2 oktober maakte de conferentie voor de 
Limburgse delegatie uniek en nog onvergetelijker. 

De conferentie werd besloten met de bekendmaking 
van de Nederlandse delegatie voor de aanstaande 
Internationale MEP Conferenties. Namens de provincie 
Limburg zullen de heer Maarten de Lange van het Sint-
Maartenscollege en mevrouw Lieke Seuren van de 
Trevianum SG deelnemen aan de internationale toppen in 
respectievelijk Luxemburg en Napels.

Zaterdag 11 oktober vierde Stichting Model European 
Parliament Limburg haar tienjarig bestaan. Onder de 
vlag van haar tweede lustrum lanceerde de stichting 
op deze bijzondere dag haar alumni netwerk te Kasteel 
Hoensbroek. Voor deze Kick-Off Day kwamen meer dan 
tachtig alumni bijeen in het kasteel. 

Gouverneur Theo Bovens, burgemeester Paul Depla 
(Heerlen), Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) en meer 
inspirerende gasten spraken de aanwezigen toe. Ook 
de toespraken van enkele alumni, de MEP-talks, werden 
een groot succes. Aansluitend aan wat de facto de eerste 
activiteit van het nieuwe alumni netwerk was, stond in 
de avond de tweede lustrumviering van de stichting 
op het programma. Voor deze gelegenheid voegden 
nog meer vrienden en bekenden van de stichting zich 
bij het feest. Erevoorzitter Guy Frints en oud-voorzitter 
Raphaël Lepot spraken beiden over hun geschiedenis bij 
het MEP. Hierna was het aan de nieuwe voorzitter Raoul 
Rozestraten om juist te spreken over de toekomst van de 
stichting. De geslaagde en feestelijke dag werd besloten 
met een (minder formele) borrel, waar de gasten ruim de 
gelegenheid kregen om herinneringen aan het MEP op te 
halen. 

28 september tot en met 3 oktober

NATIONALE 
MEP CONFERENTIE

11 oktober

2e LUSTRUM EN KICK-OFF 
ALUMNI NETWERK

Meer informatie over het alumni netwerk en zijn activiteiten 
vind je op de website van de stichting. Daar kun je tevens 
direct lid worden van het alumni netwerk. Het bestuur van 
Stichting MEP Limburg verwelkomt jou graag als actieve 
alumnus of alumna!

Foto: Kick-Off Day alumni netwerk



13 oktober

BEZOEK EUROPEES 
PARLEMENT BRUSSEL

Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2014, dat in vele 
opzichten een bijzonder jaar was voor Stichting MEP 
Limburg. Niet in de laatste plaats omdat wij als stichting 
ons tienjarige bestaan mochten vieren. Een dergelijke 
mijlpaal prikkelt dan ook om een moment stil te staan bij 
wat in de afgelopen tien jaar gebeurd is en om na te denken 
over waar wij als stichting heen willen. Het jaar 2014 stond 
dan ook in het teken van reflectie en vernieuwing.  

Het MEP in Limburg is de afgelopen jaren van een klein 
project op een gering aantal Limburgse scholen uitgegroeid 
tot een breed gedragen initiatief in onze gehele provincie. 
Inmiddels betrekken wij dertien scholen bij onze activiteiten 
en zijn wij niet alleen meer in Nederlands Limburg actief, 
maar hebben we tevens de stap ‘over de grens’ gemaakt 
richting onze buren. Het uitbreiden naar Belgisch Limburg 
is tegenwoordig een belangrijk speerpunt van het bestuur 
en laat zien dat Stichting MEP Limburg niet alleen anderen 
stimuleert om over de landsgrenzen heen te kijken, maar 
dit ook zelf doet. 

Niet alleen het aantal scholen en aantal deelnemende 
provincies is over de jaren heen gegroeid. Ook op het 
gebied van activiteiten heeft onze stichting veel stappen 
gezet. Bij de oprichting van Stichting MEP Limburg 
werd voornamelijk gefocust op het realiseren van 
één grote activiteit: de Limburgse MEP Conferentie. 
Tegenwoordig is MEP Limburg echter veel meer dan die 
conferentie. Inmiddels is er een degelijke uitbreiding van 
ons activiteitenpallet gerealiseerd. Wij nemen jaarlijks 
leerlingen mee op een volledig verzorgde reis naar de 
Raad van Europa en haar instellingen in Straatsburg, 
organiseren een bezoek naar het Europees Parlement in 
Brussel en verzorgen meermaals per jaar meeloopdagen 
met Tweede Kamerleden.

Het is echter belangrijk dat er niet alleen wordt 
gereflecteerd op het verleden en hoe MEP Limburg door 
de jaren heen is gegroeid. Er moet zeker ook worden 

VOORWOORD

Geachte lezer,

Ook dit jaar realiseerde Stichting MEP Limburg wederom 
een bezoek aan de Raad van Europa in Straatsburg. Een 
week lang was het aan een groep oud-deelnemers aan de 
Limburgse MEP Conferentie van 2013 om op te gaan in een 
der kloppende harten van de Europese democratie. De 
kern van de Straatsburgreis is het bezoeken van de Raad 
van Europa, welke in het reguliere onderwijsprogramma 
veelal onderbelicht blijft. Deze reis vindt jaarlijks plaats 
tijdens één der vier weken waarin de Parlementaire 
Assemblee vergadert, dit jaar van 27 tot en met 31 januari. 

De instellingen die de deelnemers bezochten zijn onder 
andere de Parlementaire Assemblee in het Palais de 
l’Europe, maar ook het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, het Europees Parlement te Straatsburg en het Hof 
van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Tijdens 
de bezoeken aan deze instellingen kregen de deelnemers 
de kans om het gesprek aan te gaan met Nederlandse en 
internationale politici en medewerkers. Vurige discussies 
werden gevoerd, brandende vragen gesteld en naar 
interessante verhalen werd geluisterd. 

Naast de politiek getinte programmaonderdelen tijdens 
de reis, wordt er ook aandacht besteed aan cultuur. Zo 
maakten een rondleiding door historisch Straatsburg 
en een bezoek aan de binnenstad van Luxemburg ook 
onderdeel uit van het programma. Kortom: politiek en 
cultuur komen samen gedurende deze unieke reis voor de 
MEP-deelnemers. 

27 tot en met 31 januari

BEZOEK RAAD VAN EUROPA 
STRAATSBURG

Dankwoord

Dank gaat uit naar allen die aan de activiteiten van het Model 
European Parliament in Limburg medewerking verlenen, de 
activiteiten mogelijk maken of steunen.

De activiteiten van Stichting Model European Parliament 
Limburg worden mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de 
Provincie Limburg, Stichting LVO, Stichting SVO|PL, Stichting 
SOML, Stichting Trevianum en alle deelnemende scholen. 

svo pl

gedacht over de toekomst. 2014 was het jaar dat wij ons 
hebben gericht op het verbreden van ons aanbod richting 
deelnemers en oud-deelnemers –en met succes. Zo 
vonden wij het afgelopen jaar een innovatieve uitbreiding 
op de Limburgse MEP Conferentie in de vorm van een 
lobbyworkshop en een persconferentie, waardoor wij in 
staat waren een simulatie te creëren die nog realistischer 
was dan voorheen. Daarbij kreeg de stichting tijdens de 
officiële opening in het Gouvernement aan de Maas te 
Maastricht de belangstelling van verschillende Limburgse 
media, waaronder L1.  

Maar niet alleen de Limburgse MEP Conferentie is er in 
2014 op vooruit gegaan. Wij hebben ons ook meer op onze 
oud-deelnemers gericht. Onder leiding van een speciale 
werkgroep, bestaande uit bestuursleden en alumni van de 
stichting, werd een alumni netwerk opgezet. De geslaagde 
Kick-Off Day van het alumni netwerk op 11 oktober stemt 
hoopvol voor deze uitbreiding van de stichting. 

Tot slot werd een volledig nieuwe activiteit op poten gezet: 
‘MEP on Tour’. Dit project is bedoeld om leerlingen in een 
nog vroeger stadium van hun leerproces kennis te laten 
maken met lokale politieke vraagstukken. In 2014 vond een 
succesvolle pilot plaats met het Connect College en de 
Trevianum Scholengroep, die tot het besluit heeft geleid 
om in 2015 met ‘MEP on Tour’ door te gaan.

Onze buitengewone dank gaat uit naar de Provincie Limburg 
voor het mogelijk blijven maken van onze activiteiten, de 
Gedeputeerde en Provinciale Staten, de scholenstichtingen, 
schooldirecties en schoolcoördinatoren, Model European 
Parliament Nederland, onze (oud-)deelnemers en het scala 
aan enthousiaste Limburgse politici voor hun bijdrage aan 
onze projecten. Een bijdrage zonder welke wij nooit in staat 
zouden zijn om het MEP in Limburg in stand te houden.

Het bestuur van Stichting Model European Parliament 
Limburg wil samen met u streven naar het volgende 
decennium MEP Limburg. Hopelijk ontvangt u over tien jaar 
nog altijd het jaarverslag van de stichting op uw deurmat, 
woont u wellicht een activiteit bij van het alumni netwerk of 
zit u samen met mij op de publieke tribune in de Statenzaal 
om het nieuwe Limburgse talent te bewonderen.

Raoul Rozestraten
Voorzitter Stichting MEP Limburg

Dinsdag 11 november organiseerde Stichting MEP 
Limburg voor het eerst haar nieuwste activiteit genaamd 
‘MEP on Tour’. Bedoeld om leerlingen van de vierde klas 
ook in aanraking te brengen met lokale politiek, namen 
30 leerlingen van het Connect College en 30 leerlingen 
van de Trevianum Scholengroep deel aan een politiek 
rollenspel.
 
Onder toeziend oog van enkele oud-deelnemers aan 
de Limburgse MEP Conferentie werden de leerlingen 
wegwijs gemaakt in politiek debatteren. De 60 leerlingen 
kropen daarvoor in de huid van diverse maatschappelijke 
groeperingen, zoals gemeentelijke bestuurders, jongeren 
of handhavers. Representanten van iedere groep namen 
zitting in een projectgroep alwaar zij gezamenlijk poogden 
een oplossing te vinden voor een probleem van regionale 
aard. De geformuleerde oplossingen werden aan het 
einde van de dag in een plenaire vergadering door alle 
projectgroepen gezamenlijk besproken en ter stemming 
gebracht. 

Deze pilot van MEP on Tour wordt door het bestuur van de 
stichting als een succes gezien, niet in de laatste plaats 
dankzij het enthousiasme van de eerste groep deelnemers. 
Daarom zal MEP on Tour in 2015 op meer scholen worden 
georganiseerd!

In 2014 organiseerde Stichting MEP Limburg nóg een 
bezoek aan het Europees Parlement te Brussel. Een groep 
oud-deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie van 
2014 maakte op 13 oktober kennis met de praktijk van 
de Europese Unie, geheel in lijn met het motto van de 
stichting: ‘Discover Europe, the floor is yours’. 

Naast de rondleiding door het Europees Parlement door de 
heer Dominique Lebens, maakte vooral de internationale 
ontvangst door de Nederlandse Europarlementariër Jeroen 
Lenaers (CDA) én de Belgische Europarlementariër Tom 
Vandenkendelaere (CD&V) dit bezoek uniek. Voor het eerst 
stond een Belgische Europarlementariër de deelnemers 
van MEP Limburg te woord, wat natuurlijk bijzonder leuk was 
voor de Belgische deelnemers. Beide Europarlementariërs 
traden in debat met de deelnemers én met elkaar, 
voornamelijk over de harmonisering van cultuur binnen 
de Europese Unie. Hoewel beide politici onder de vlag van 
eenzelfde fractie in het Europees Parlement varen, waren 
zij het lang niet altijd met elkaar eens. Maar ook dat past 
bij Europa: ‘Eenheid in verscheidenheid!’ Na de geslaagde 
ontvangst in het Europees Parlement was het tijd om de 
stad Brussel te verkennen, en na een gezamenlijk diner aan 
het einde van de dag was het –een nieuwe MEP-ervaring 
rijker– weer tijd om terug naar huis te reizen.

11 november

MEP ON TOUR

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR
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Foto: Bezoek Europees Parlement Brussel

Foto: MEP on Tour

20 februari 

BEZOEK EUROPEES 
PARLEMENT BRUSSEL

De spreekwoordelijke hoofdstad van de Europese Unie en 
thuisbasis van het Europees Parlement moet iedere MEP-
deelnemer een keer hebben bezocht. Daarom organiseert 
Stichting MEP Limburg voor de deelnemers aan de 
Limburgse MEP Conferentie jaarlijks een reünie in de vorm 
van een bezoek aan Brussel. 

Op 20 februari reisde een delegatie van deelnemers aan 
de Limburgse MEP Conferentie van 2013 af naar Brussel 
voor hun reünie. Te gast bij Europarlementariër Ria Oomen 
(CDA) en, inmiddels haar opvolger, Jeroen Lenaers (CDA) 
kregen de deelnemers de kans om alles over het reilen 
en zeilen van het échte Europees Parlement te leren. Bij 
vragenstellen bleef het niet, de deelnemers gingen ook 
met de gastvrouw en gastheer in debat over Europese 
vraagstukken en internationale politiek. 

Hierna verruilden de deelnemers de hoofdstad van de 
Europese Unie voor de hoofdstad van België. Naast de 
vele Europese instellingen waaraan Brussel rijk is, zijn 
de bezienswaardigheden in en rondom de binnenstad 
namelijk ook zeker een bezoek waard. Een rondleiding 
onder begeleiding van een professionele gids vormde 
het laatste meer formele gedeelte van de dag. Tijdens 
het diner was het aan de deelnemers om met elkaar bij te 
praten en herinneringen aan het MEP op te halen, alvorens 
weer koers werd gezet richting thuis.


