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Vanaf 07.00
Ontbijtbuffet 

09.15 - 11.30
Workshop Lobbyen en Persconferentie

11.45 - 12.30 
Lunch 

12.30 - 14.00 
Commissievergaderingen 

14.00 - 16.20 
Delegatievergaderingen

17.00 - 18.30 
Diner 

18.30 - 20.30 
Lobbysessie Raadhuis Kerkrade 

20.30 
Delegatievergaderingen en voortzetting 

lobbysessie in ‘De Verloren Zoon’ 

Programma   

                                   

        

       en minicollege over referendum.  .

  
Je volledige naam?
“Anne Elisabeth Visser.”
Met welke commissievoorzitter 

zou je het liefst een beschuitje 
willen eten?

“Emmy.”
Wat vind je het mooist aan jezelf?
“Mijn ogen.”
Je mooiste MEP-herinnering?
“Mijn vriendje, ikheb hem ontmoet 
op MEP-Nationaal.”

   

  Ken je  

CV! 

  Een heftige avond was het gisteren. Na 
lang debatteren en vastgeplakt te hebben 
gezeten aan jullie stoelen, was het 
eindelijk zover. Het was tijd voor The 
Battle of Battles; de wedstrijd tussen de 
verschillende commissies en voor het 
eerst vormden de commissievoorzitters 
ook een team. Bij de trap naar 
SnowWorld werd traditiegetrouw een 
groepsfoto gemaakt. Hierna konden 
de teamleden hun modieuze schoenen 
ophalen en zelfs een foto maken bij 
een heus decorstuk. Verschillende 
commissies hadden een yell bedacht en 
hier werd goed gebruik van gemaakt, 
zelfs al voor ze in de sneeuw waren.

  Eenmaal in de sneeuw ging de strijd 
er heftig aan toe. De mentaliteit van 
team commissievoorzitters was in 
eerste instantie dat ze gingen voor de 
tweede plek, maar al gauw bleek dat 
ze dit een beetje waren vergeten. Team 
voorzitters ging duidelijk voor de winst, 
net zoals de vele andere teams. Zodra 
bestuurslid Marcel de sneeuw betrad 
was het game on, binnen 10 seconde 
was de eerste aanval al onderweg. 
Marcel had dit al gauw in de gaten en 
kon op tijd ontsnappen. Uiteindelijk 
eindigden we met twee teams die 
een gedeelde eerste plek hadden, dit 
waren de commissievoorzitters en 
de commissie CUON, maar aan een 
gedeelde eerste plek doen we natuurlijk 

niet. De commissievoorzitters 
eindigden uiteindelijk als nummer 
1, nadat ze het touwtje trekken 
hadden gewonnen van CUON. Jullie 
deden fantastisch mee en we wensen 
jullie veel succes vandaag tijdens 
de vergaderingen en workshops.  

Extreme afkoeling

Ken je      Anne  
       Visser 
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De leukste post op instagram of in de app met een ‘MEPfie’ en #LBMC15 wint een mooie prijs!
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Wist je

Vijandige vriend
Door Lotte van ‘t Ooster

   Dead-line (de; m; meervoud; deadlines): 
Uiterste tijdstip waarop iets gedaan moet 
zijn. Zo omschrijft de Dikke van Dale 
jou. Ik zou jou eerder omschrijven als 
een vervelend rondzwevend projectiel, 
dat zwerft in de bestuurskamer van het 
MEP. Ik voel je om mij heen, ik voel 
jouw adem in mijn nek, ik voel je druk. 
Jij behekst mijn doen en laten. Spanning, 
stress, hoofdpijn en trillende handjes. 
Ergernissen die ik eerst nooit had, laat jij 
ontstaan, laat jij bloeien tot iets groots. 
De klok tikt veel te hard, de printer gaat 
te traag en de mensen praten te luid. 

 Ze zeggen dat je in iets negatiefs 
altijd iets positiefs moet vinden, dus 
deze week heb ik de andere kant 
van jou proberen te ontdekken. Op 
zoek naar positieve kanten, die de 
negatieve kunnen wegdrukken.  Jij 
houdt mij namelijk scherp, geeft mij 
nieuwe ideeën, maakt van alles een 
uitdaging. Zonder jou, geen eindpunt. 
Zonder eindpunt, geen resultaat. 

  Ik moet jou gaan zien als vriend, niet 
als vijand. Ik moet jou accepteren 
zoals je bent en zorgen dat ik doe 
wat jij zegt. Als ik dat doe, dan is er 
niks aan de hand. Vandaag is het mij 
gelukt en heb ik jou geaccepteerd.  
Morgen ga ik het weer proberen. 

  De commissie Cultuur en Onderwijs 
gaat zich deze week bezighouden met 
de rol van het onderwijs in de huidige 
vluchtelingenproblematiek en integratie. 
Ook wordt  vergaderd over de vraag of 
de Europese Unie zich mag bemoeien 
met het onderwijs binnen de lidstaten. 

  Onder leiding van Bas van de Mortel 
gingen de commissieleden Cornelis 
Timmermans, Fenne Engelen, Caro 
Bertels, Zoë Berghmans, Anneleen 
Beerten, Bastiaan Van Gemert, Sander 
Herbergs, Marjolein Reintjes, Mick 
Engelbert, Linde Grooters, Magali 
Meijers, Lotte Roelofs verder met 
de discussie die afgelopen dinsdag is 
begonnen. Er werd van alles geroepen en 
er werden veel goede ideeën genoemd. 

  Zowel de voor- als de tegenargumenten 
konden bijval van andere delegaties 
verwachten en een heftige discussie vond 
plaats over wat eventuele acceptabele 

oplossingen zijn voor de delegaties.
 Nadat alle OC’s globaal waren 

opgesteld werden de commissieleden 
opgesplitst in teams van drie. De 
globale OC’s moesten nu door 
de teams formeel uitgewerkt 
worden. Hierna werden alle OC’s 
voorgedragen en werd er gestemd 
op de beste OC. Na het meervoud 
van appendix opgezocht te hebben 
gingen ze nog even de appendices 
schrijven die bij onder andere hun 
nieuwe orgaan horen. Als laatste 
werden de puntjes op de i gezet 
en toen was de resolutie echt af. 
Na urenlang vergaderd te hebben 
mogen ze trots op zichzelf zijn. 

   

Ken je  
 CV! Nawal Amhaouch

Wat is je volledige naam?
Nawal Amhaouch
Wat is je beste openingszin?
Ik doe eigenlijk niet aan openingszinnen.
Wat is je slechtste date-ervaring?
Heb ik niet.
Wat is je guilty pleasure?
Toffifee, als ik er eentje van op heb wil ik 

eigenlijk meteen alles.
Liever iedere dag je bed in elkaar zetten 

voordat je gaat slapen of voor altijd 
Duits nagesynchroniseerd worden?

Bed in elkaar zetten, ik haat Duits.

Commissie Cultuur en Onderwijs


