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DINE & DISCUSS

Sinds de oprichting van het alumni netwerk in 

2014 organiseert de stichting meermaals per jaar 

activiteiten die speciaal zijn bedoeld voor oud-

deelnemers van Stichting MEP Limburg. In dat 

kader vond op 12 juni de ‘Dine & Discuss’ avond 

plaats. In Maastricht gingen gerenommeerde 

Limburgse politici en mensen uit het bedrijfsleven 

en academisch onderwijs onder het genot van een 

diner in gesprek met geïnteresseerde MEP-alumni. 

Stichting MEP Limburg had de eer om Tweede 

Kamerlid Karin Straus (VVD), Europarlementariër 

Jeroen Lenaers (CDA), gedeputeerde Marleen van 

Rijnsbergen (SP) en Fernand Jadoul, honorair consul 

van Luxemburg, te mogen begroeten. Daarnaast 

schoven ook prof. dr. Sophie Vanhoonacker, 

hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, en 

dr. Charles van Leeuwen, historicus en docent aan 

de Universiteit van Maastricht, aan bij het diner. Tot 

slot werd ook de heer Michiel Dijkman verwelkomd, 

die als manager Public Affairs bij Samsung 

Electronics Benelux werkzaam is. Op dit punt 

richten wij als Stichting MEP Limburg graag een 

speciaal woord van dank aan de eregasten van de  

‘Dine & Discuss’ avond.

Donderdag 23 april vormde het hoogtepunt van 

de week: de plenaire vergadering van het Model 

European Parliament Limburg 2015. Iedere resolutie 

werd door het parlement tegen het licht gehouden 

en door de commissie zo goed mogelijk verdedigd, 

ter voorbereiding op de stemming. Ondanks het 

feit dat sommige resoluties strandden wegens een 

minderheid aan stemmen, mag iedere commissie 

trots zijn op het geleverde resultaat. Woorden van 

gelijke aard spraken ook de heren Ger Koopmans 

(CDA), gedeputeerde Provincie Limburg, en Joost van 

den Akker, fractievoorzitter Provinciale Statenfractie 

Limburg (VVD) tijdens de officiële sluiting. Tot besluit 

van de Limburgse MEP Conferentie 2015 was het aan 

erevoorzitter Guy Frints om de Limburgse delegatie 

voor de Nationale MEP Conferentie van 2015 

bekend te maken. Stichting MEP Limburg wenst de 

uitverkorenen reeds veel succes!

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!

Tijdens het diner werden de deelnemers geïn-

spireerd door de verhalen van de eregasten over 

hun werkzaamheden in de politiek, het academisch 

onderwijs en het bedrijfsleven. Aansluitend aan het 

diner werd er gezamenlijk geborreld en nagepraat 

en werden MEP-herinneringen opgehaald, iets 

wat ten slotte centraal staat bij activiteiten voor het 

alumni netwerk.



Over Europese politiek weet de deelnemer 

aan de activiteiten van Stichting MEP Limburg 

een heleboel. Om de politieke kennis van onze 

deelnemers te vergroten en hun Europese horizon 

te verbreden, organiseert Stichting MEP Limburg 

jaarlijks een reis naar de Europese instellingen in 

Straatsburg en Luxemburg. Van 26 tot en met 30 

januari was het aan een selecte groep deelnemers 

aan de Limburgse MEP Conferentie van 2014 om af 

te reizen naar deze centra van Europese democratie.  

 

Tijdens de ‘Straatsburgreis’ staat de Raad van Europa 

centraal. Het hoofdorgaan van deze supranationale 

organisatie met 47 lidstaten is de Parlementaire 

Assemblee die slechts vier weken per jaar bijeen 

komt, zo ook tijdens de reis naar Straatsburg. 

Dit zodat de deelnemers de parlementariërs 

eigenhandig in actie kunnen zien in de imposante 

plenaire zaal. Tevens krijgen de deelnemers de kans 

om het gesprek aan te gaan met Nederlandse en 

internationale politici en medewerkers. Tijdens de 

reis wordt verder aandacht besteed aan rechtspraak 

die op Europees niveau tot stand komt. In Luxemburg 

wordt het Hof van Justitie van de Europese Unie en 

in Straatsburg het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens aangedaan. Vooral het bezoek aan 

het Straatsburgs Hof was in 2015 uniek. Niet alleen 

kregen de deelnemers de kans om in gesprek 

te gaan met de door Nederland afgevaardigde 
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MEP ON TOUR

Op 23 juni organiseerde Stichting MEP Limburg de 

tweede editie van haar nieuwste activiteit, ‘MEP on 

Tour’. Bedoeld om leerlingen van de vierde klas 

ook in aanraking te brengen met lokale politiek, 

namen 30 leerlingen van het Sint-Maartenscollege 

en 30 leerlingen van het Porta Mosana College 

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.

IN SCHOOLJAAR 

2015 - 2016 ZAL MEP 

ON TOUR EEN VASTE 

PLAATS HEBBEN IN DE 

ACTIVITEITENKALENDER 

VAN STICHTING MEP 

LIMBURG!

rechter, mr. Johannes Silvis, ook was MEP Limburg 

aanwezig bij een heuse zitting van de Grote Kamer 

van zeventien rechters. Haast traditiegetrouw bij 

activiteiten van Stichting MEP Limburg komt ook het 

Europees Parlement tijdens deze reis aan bod tijdens 

een rondleiding door de vestiging in Straatsburg.  

 

Naast de politiek getinte programma-onderdelen 

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: ‘business & pleasure’ komen samen 

gedurende deze unieke reis voor MEP-deelnemers.

26 tot en met 30 januari

BEZOEK RAAD VAN EUROPA 
STRAATSBURG

20 tot en met 23 april

LIMBURGSE MEP 
CONFERENTIE

Waar Stichting MEP Limburg in 2014 nog het 2e 

lustrum van het bestaan van de stichting mocht 

vieren, stond in 2015 het tienjarig jubileum van de 

bekende Limburgse MEP Conferentie centraal. Ruim 

90 deelnemers van veertien middelbare scholen 

uit Nederlands en Belgisch Limburg kropen (zeer 

overtuigend) in de huid van Europarlementariër.

Op dag 1 werd vroeg in de ochtend verzameld voor 

het station in (Europese stad) Maastricht, alwaar 

met een teambuilding het startsein werd gegeven 

voor de Limburgse MEP Conferentie 2015. Na een 

fotospeurtocht met de eigen commissieleden langs 

alle bestuurlijke, lokale en Europese kenmerken van 

Maastricht werd koers gezet naar conferentieoord 

Rolduc te Kerkrade, de thuishaven van de kersverse 

parlementariërs gedurende de komende week. 

Volgende op de eerste commissievergaderingen 

werd teruggekeerd naar Maastricht voor de officiële 

opening van de tweede lustrumconferentie. Naast 

toespraken van de heer Raoul Rozestraten, voorzitter 

van Stichting MEP Limburg, en de heer Theo Bovens, 

commissaris des Konings in Limburg, en een debat 

tussen drie Limburgse politici, was het aan de 

delegatieleiders van de veertien deelnemende 

scholen om hun delegatie en land te introduceren.

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR:

Dag 2 stond in het teken van het vervolledigen van de 

resoluties voor de Europese vraagstukken die aan de 

zeven verschillende commissies waren voorgelegd. 

Aan het einde van een dag hard werken werd echter 

ontspannen en afgeschakeld tijdens een avond 

sneeuwpret in SnowWorld Landgraaf.

Ook de derde dag van de conferentie was   

goedgevuld. In de ochtend werden de ingediende 

resoluties onderworpen aan kritische vragen tijdens 

een persconferentie en leerden de deelnemers 

de fijne kneepjes van het lobbyen tijdens een 

workshop van EU-lobbyist Milos Labovic. In de 

middag konden de opgedane vaardigheden direct 

in de praktijk worden gebracht bij een bespreking 

van alle resoluties met de eigen delegatie. ’s Avonds 

poogden de parlementariërs hun collega’s voor hun 

resoluties te winnen tijdens een lobbysessie in het 

gemeentehuis van Kerkrade.


