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Frankfurt, the place to ECB(e)!

Tijdens deze tweedaagse reis die dit jaar voor het eerst 
georganiseerd werd, was het hoofddoel een bezoek 
brengen aan de Europese Centrale Bank in Frankfurt 
en daarmee een Europese instantie toevoegen aan de 
instanties die we jaarlijks bezoeken zoals het Europees 
Parlement in Brussel en Straatsburg. We hebben kunnen 
concluderen dat Frankfurt een ontzettend mooie stad is, 
die veel te bieden heeft. Deze reis naar Frankfurt zal dan 
ook geen eenmalige gebeurtenis blijven.

Donderdagochtend verzamelden we vroeg bij het station 
in Sittard, zodat we onze dag zo nuttig mogelijk konden 
indelen in Frankfurt am Main, dat ongeveer 3 à 4 uur van 
Sittard gelegen is per bus. “Het was heel indrukwekkend 
om de stad in te rijden en meteen het onmisbare hoge 
gebouw van de Europese Centrale Bank te zien liggen.” vond 
Daniël Schiepers (deelnemer). Dit bezoek moest echter nog 
even op zich laten wachten, want aangekomen in Frankfurt 
maakten we eerst kennis met de Frankfurter Küche, waarna 
iedereen helemaal klaar was voor onze eerste activiteit: 
een VIP-appointment bij de Frankfurt Stock Exchange, deel 
van de Deutsche Börse Group. Sven Kerstjens (deelnemer) 
zei: “Bij de Stock Exchange kregen we een hele duidelijke 
presentatie, zelfs als je niets wist over het onderwerp 
begreep je aan het einde helemaal wat er daar gebeurde.” 
Na deze presentatie mochten we zelf een kijkje nemen 
om te zien hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat in de 
beurs. We zagen hoe werknemers acht computerschermen 
tegelijkertijd bijhielden en hoe de vloer beneden ons 
van kleur veranderde bij een koersdaling of stijging. 
Eenmaal klaar bij de beurs begon het avond te worden, de 
schemering viel. Dat was voor ons het perfecte moment om 
de Observation Desk van de Main Tower te betreden. Vanaf 
de 54ste verdieping op ongeveer 200 meter hoogte, zagen 
we Frankfurt-by-night. Voor een deel van de groep was dit 
dan ook niet alleen een letterlijk hoogtepunt.

3&4 NOVEMBER  

ECB-REIS  

7 OKTOBER

DINE AND DISCUSS
Ook dit jaar organiseerde Stichting MEP Limburg weer 
diverse activiteiten voor het Alumninetwerk teneinde 
de contacten levendig te houden. Het Alumninetwerk, 
opgericht in 2014, is speciaal bedoeld voor oud-deelnemers 
van het Model European Parliament Limburg. Op 7 oktober 
vond de eerste alumni-activiteit van dit collegejaar plaats: 
de Dine & Discuss. Bij deze activiteit kregen de alumni van 
MEP Limburg de kans om met prominente gasten uit de 
politiek, het onderwijs en het bedrijfsleven in gesprek te 
gaan onder het genot van een diner.

Dit jaar had MEP Limburg de eer om vijf prominente gasten 
te verwelkomen. De alumni traden in gesprek met Joost 
van den Akker, fractievoorzitter van de VVD Statenfractie 
in Limburg, en Andy Rossel, Statenlid in Limburg binnen 
de fractie GroenLinks om hen het hemd van het lijf te 
vragen over allerlei politieke kwesties. Daarnaast werden 
diverse maatschappelijke vraagstukken besproken met 
Henri de Waele, professor Internationaal en Europees 
recht aan de Radboud Universiteit. Ook schoof oud-
voorzitter van Stichting MEP Limburg Raphaël Lepot bij 
de alumni aan, om te spreken over diverse uiteenlopende 
onderwerpen. Jolanda Franken en Natasja van Eijsden, 
vertegenwoordigers van Obvion Hypotheken, vertelden 
de Alumni graag over alle ins en outs van het bedrijfsleven.  

Er vonden zeer interessante en uiteenlopende gesprekken 
plaats tussen de gasten en de alumni. Na het diner was er 
nog tijd voor een borrel, waarbij het gesprek werd voortgezet.  
Graag wil Stichting MEP Limburg haar gasten uitdrukkelijk 
bedanken voor hun interessante bijdrage aan deze gesprekken. 

De Internationale MEP Conferentie vond dit jaar plaats 
van 29 oktober t/m 5 november in Kopenhagen. Sander 
Herbergs nam namens Stichting MEP Limburg deel aan deze 
conferentie. Hij heeft hier een mooie prestatie geleverd en 
kijkt terug op een geweldig week. Hieronder leest u hoe hij 
deze week heeft beleefd. 

‘’MEP internationaal was voor mij een onwijs mooie ervaring. 
Tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse delegatie had ik 
te horen gekregen dat ik namens Nederland de landenspeech 
mocht geven, dit zorgde aan de ene kant voor nog wat extra 
stress, maar maakte ook dat deze week nóg specialer zou 
worden. Een week later stonden we dan toch echt met zijn 
allen op Schiphol, klaar voor weer een geweldige week MEP. 
Eenmaal aangekomen in Kopenhagen verliep alles nog 
redelijk rustig, we gingen naar een school waar we zowel alle 
andere deelnemers zouden ontmoeten als het gastgezin 
waar we zouden verblijven. Na kennis te hebben gemaakt met 
het gastgezin, hebben we heerlijk met elkaar gedineerd. Met 
een volle buik hebben we ons vervolgens voorbereid op de 
volgende dag. Op deze dag hebben we onze commissieleden 
leren kennen middels een rondleiding door Kopenhagen. 
Na deze teambuilding hebben we een begin gemaakt aan 
de resolutie en sloten we deze dag gezamenlijk af met een 
drankje. 

Met volle moed begonnen we op de derde dag aan het 
opstellen van onze resolutie. Middels het  vaststellen van 
alle problemen rondom ons vraagstuk sloten we deze dag 
voldaan af. Met een goed gevoel gingen we de dag erna dan 
ook weer aan de slag. We hebben stevig doorgewerkt zodat 
onze resolutie aan het einde van de dag helemaal af was. 
Nadat we onze resolutie hadden ingeleverd, kregen we in de 
loop van de avond alle resoluties te zien. De voorbereiding 
voor het plenaire debat ging van start. 

De eerste dag van het plenaire debat verliep prima. Alle 
resoluties werden aangenomen en wij hadden als Nederland 
al een prima aantal beurten gehad, dus we konden met een 
goed gevoel terugkeren naar ons gastgezin om weer lekker 
te eten en ons voor te bereiden op de volgende dag. Op de 
tweede dag werden echter niet alle resoluties aangenomen. 
Helaas is ook mijn resolutie afgewezen, maar we hebben als 
delegatie twee mooie eindspeeches gegeven en weer heel 
wat keren onze mening kunnen laten horen. 

Deze geweldige week werd afgesloten met een hartstikke 
leuk eindfeest. De dag erna zaten we dan ook allemaal met 
een voldaan gevoel in het vliegtuig.’’

Op de tweede dag werd de Europese Centrale Bank bezocht. 
Al snel kwamen we erachter dat dit prachtgebouw er niet 
alleen van buiten heel indrukwekkend uitzag. We werden 
hier toegesproken door Dhr. Michael Rötting, Legal Counsil 
bij Division Institutional Law. Hij vertelde ons wat er precies 
gebeurt bij de ECB, hoe de aansturing en regelgeving in 
elkaar zit en beantwoordde bovendien al onze vragen. Helaas 
waren daarmee de laatste uren van onze reis aangebroken. 
We konden Frankfurt uiteraard niet verlaten zonder meer van 
de stad zelf gezien te hebben. Een deel ging er op uit om zijn 
laatste uren te genieten van het oude stadscentrum terwijl 
anderen beter kennismaakten met de winkelstraten.

Tevreden en moe vertrokken we vanuit de mooie stad die 
we hadden leren kennen terug naar Sittard. In twee dagen 
tijd hadden we niet alleen een nieuwe stad bezocht en meer 
kennis opgedaan over het bankwezen, maar ook veel nieuwe 
contacten opgedaan. Wim van der Velden (deelnemer) zei 
hierover: “Met zo’n reis vertrek je eigenlijk met een groep 
mensen die elkaar aan het begin alleen van gezicht kent, maar 
kom je terug met een grote groep amigo’s. Dat is altijd leuk!”

“MEP brengt de vaak abstracte 
Europese politiek voor jongeren 
op een begrijpelijke manier 
binnen handbereik!”
Dhr. R. Braun, docent Scheikunde 
en Natuurkunde aan het 
Sintermeertencollege en lid Raad van 
Advies en oud-afgevaardigde van de 
schoolcoördinatoren van Stichting  
MEP Limburg

“MEP heeft mij inzichten 
gegeven over de politiek en de 
maatschappij die ik de rest van 
mijn leven zal meenemen, een 
ervaring om nooit te vergeten.” 
Sverre Kelderman, deelnemer MEP 



“De deelnemers van het MEP zijn de 
ambassadeurs van de uitdagingen van 
een wereld die globaliseert en digitaliseert, 
waarbij haar inwoners (Limburgers, 
Nederlanders/Belgen of Europeanen) 
tegelijkertijd zoeken naar herkenbaarheid, 
geborgenheid en betrokkenheid. Een mooie 
uitdaging om na te denken over de vraag: 
Hoe ziet de Europese Unie van de  
toekomst er uit?”
Dhr. M. Dijkman, hoofd corporate affairs Samsung 
Electronics Benelux en lid Raad van Advies Stichting  
MEP Limburg.

Geachte lezer,

Het is me een ware eer en genoegen om u namens 
het bestuur van Stichting Model European Parliament 
Limburg het jaarverslag van 2016 voor te leggen. 
Afgelopen jaar is Stichting MEP Limburg blijven  
innoveren door wederom nieuwe activiteiten en 
opportuniteiten te bieden aan Limburgse jongeren. 
Verder zijn ook de nodige voorbereidingen getroffen 
in het kader van de naderende viering van het 25-jarig 
bestaan van het Verdrag van Maastricht. De activiteiten 
beschreven in dit jaarverslag zijn het resultaat van 
de duurzame samenwerking tussen Stichting MEP 
Limburg en het voortgezet onderwijs, de politiek en het 
bedrijfsleven van Limburg.

Met de pilot van de ECB-reis kunnen we opnieuw 
een leerrijk initiatief aan ons breed scala van jaarlijkse 
activiteiten toevoegen. Wij zijn dan ook zeer verheugd 
om zo het economische facet van het Europese verhaal 
aan onze deelnemers en alumni bij te brengen. Want ook 
op de alumni-activiteiten zijn prominente namen uit de 
bedrijfswereld meer en meer een vaste waarde.

Na twee succesvolle pilots in het voorjaar van 2015 werd 
het project ‘MEP on Tour’ in 2016 volledig uitgerold op 
9 van onze deelnemende scholen. Alle ‘MEP on Tours’, 
waarbij 60 middelbare scholieren uit twee deelnemende 
MEP scholen samen een projectdag draaien, vonden 
plaats in het voorjaar van 2016. Via dit project bereiken we 
nog meer Limburgse jongeren op een nog jongere leeftijd. 
Door het voeren van een relatief informeel debat over 
lokale kwesties wordt de politieke bewustwording vroeger 
geprikkeld dan ooit tevoren.

Niet alleen op provinciaal niveau, ook op Europees niveau 
hebben nieuwe projecten het licht mogen zien. Voor de 
eerste keer heeft immers een West-Europese conferentie 
plaatsgevonden dit najaar met steun van Stichting MEP 
Limburg. Eveneens vanuit Limburgs initiatief is het de 
onafhankelijke Stichting ‘MEP for You’ gelukt om de 
jaarlijkse internationale conferentie volgend jaar naar 
Maastricht te halen. Jongeren uit tal van lidstaten van de svo pl
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STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR:

25 t/m 30 september

NATIONALE MEP 
CONFERENTIE 

17 t/m 22 november 

WE-MEP CONFERENTIE 
DEN HAAG 

In 2016 was het aan Stichting MEP Limburg om, naast 
het afvaardigen van een dertienhoofdige delegatie aan 
de Nationale Model European Parliament Conferentie, 
twee commissies te ontvangen in hartje Maastricht. 
Als gastprovincie voor deelnemers komende uit heel 
Nederland, hebben we alles op alles gezet om de leden 
van deze twee commissies zich welkom te laten voelen 
in onze prachtige provincie. 

De delegatie, grondig voorbereid door Stichting MEP 
Limburg, was op 26 september helemaal klaar voor 
de commissievergaderingen. Met een resolutie in de  
hand was het twee dagen later tijd om af te reizen naar 
Den Haag, het politieke epicentrum van Nederland. 
Na de officiële opening in de Tweede Kamer der  
Staten-Generaal volgde de Algemene Vergadering die 
twee dagen in beslag nam en waar de deelnemers 
poogden een meerderheid te vinden voor hun resoluties. 
Het afsluitend diner met de Limburgse delegatie in  
het Internationaal Perscentrum de Nieuwspoort op 
uitnodiging van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch 
(CDA), maakte de conferentie voor onze delegatie 
memorabel.

Door de uitmuntende prestatie van de Limburgse  
delegatie hebben dit jaar maar liefst twee deelnemers 
uit Limburg mogen zetelen in de Nederlandse delegatie. 
Dit werd bekend gemaakt tijdens de sluiting van de 
conferentie. Namens de provincie Limburg namen 
Sander Herbergs van het Porta Mosana College en 
Sverre Kelderman van het Stella Maris College aan 
de internationale top in respectievelijk Kopenhagen  
en Den Haag.

MEP Western Europe (WE-MEP) is een van de regionale 
organisaties van Model European Parliament Europe. 
Zij organiseren simulatiezittingen van het Europees 
Parlement voor de West-Europese regio. Middelbare 
scholieren uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Luxemburg, Ierland en Frankrijk zijn van 17 
t/m 22 november 2016 afgereisd naar Den Haag voor 
de eerste WE-MEP Conferentie. Sverre Kelderman heeft 
namens MEP Limburg mogen deelnemen aan deze 
conferentie. Hij laat u middels zijn stuk ‘Mijn Western 
European MEP Conferentie’ graag meegenieten van de 
fantastische week die hij heeft beleefd. 

Mijn Western European MEP Conferentie
“Uiteraard is het al fantastisch om mee te mogen doen aan 
een Interregionale MEP Conferentie, maar voor mij en vele 
andere MEP’ers was het nóg mooier dit jaar; wij mochten 
deelnemen aan de allereerste Western European MEP 
Conferentie! Ik stapte de trein in op weg naar Den Haag 
met de gedachte in mijn achterhoofd dat ik niet al te veel 
moest verwachten van de sessies. De eerste conferentie 
zou wellicht niet al te soepel verlopen aangezien er altijd 
zaken over het hoofd gezien kunnen worden. Daarenboven 
was de voertaal Engels aangezien de andere MEP’ers uit 
andere landen kwamen, wat ervoor zou zorgen dat de 
debatten niet altijd even makkelijk zouden zijn. Toen ik 
later echter terugkeek op de MEP week besefte ik dat ik er 
helemaal naast zat. De week is veel beter verlopen dan dat 

ik had durven hopen! Het was een supermooie ervaring 
om debatten te voeren met MEP’ers uit andere landen over 
hedendaagse onderwerpen die er echt toe doen. Helaas 
is het onze Commissie niet echt gelukt om een ijzersterke 
resolutie te schrijven over Terrorismebestrijding, maar dit 
heeft ons weer eens laten ervaren hoe ingewikkeld de 
internationale problemen liggen. 

Tijdens ons politieke avontuur werden we vergezeld door 
een aantal sprekers. Onder andere Ton Elias en Piet Hein 
Donner hebben ons toegesproken, evenals lobbyist Milos 
Labovic. Een super leuk moment om mijnheer Labovic 
nog eens te ontmoeten, aangezien hij ons ook al van alles 
heeft verteld over zijn rol als lobbyist in Europa tijdens 
mijn Provinciale én Nationale Conferentie. Gelukkig 
kende hij mij nog en hebben we onze telefoonnummers 
uitgewisseld om in contact te blijven. Hierover ben ik zelf 
erg blij aangezien ik het super interessant vind om met 
hem in gesprek te treden en meningen uit te wisselen over 
de Europese politiek. Niet alleen de wijze woorden van de 
sprekers zijn mij bijgebleven, ook die van de gastouders 
van mijn gastgezin. Voornamelijk de gastheer heeft ons 
veel bijgebracht over onze studiekeuze, houding en 
gedrag tijdens een debat en zelfs de besluitvorming van 
een internationaal bedrijf. 

Hoewel ik al een keer in Den Haag ben geweest biedt 
MEP toch de mogelijkheid om deze stad en vele 
andere aspecten van de politiek vanuit een totaal ander 
perspectief te zien. Elke conferentie is uniek en leert mij 
weer nieuwe dingen. Het was weer een geweldige week 
en een onvergetelijke ervaring!”

Europese Unie zullen in het kader van de internationale 
conferentie naar Maastricht afreizen om zich in het hart 
van de Europese gemeenschap te begeven. 

Het einde van een jaar gaat traditioneel gepaard met 
een blik op de toekomst. Met 2017 voor de boeg zijn de 
ambities groter dan ooit tevoren om Europa op de kaart te 
zetten bij de jeugd in Limburg. In het kader van het 25-jarig 
bestaan van het Verdrag van Maastricht zal Stichting MEP 
Limburg tal van initiatieven nemen die openstaan voor 
alle Limburgse jongeren. Zo hopen wij in 2017 zo veel 
mogelijk jongeren bewust te maken van de rol van Europa 
heden ten dage door zowel het politieke, economische 
als culturele aspect te belichten.

Door het intensiveren van onze samenwerking met het 
lerarenkorps van het Limburgs voortgezet onderwijs 
beogen wij steeds meer leerlingen te bereiken. Daartoe 
zal er in 2017 een lerarensymposium worden toegevoegd 
aan ons al uitgebreide activiteitenpalet. Zo hopen wij, 
in nauwe samenwerking met het Europees Parlement, 
de Limburgse leraar voor te bereiden om ook tijdens 
de reguliere lesuren de jeugd warm te maken voor het 
Europese ideaal.

Uitzonderlijke dank en waardering gaat uit naar 
alle partijen en personen die zich in 2016 wederom  
belangeloos hebben ingezet teneinde de duurzame 
toekomst van de activiteiten van Stichting MEP Limburg 
te verzekeren. Hierbij denken we aan de Provinciale 
en Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, 
verscheidene Limburgse politici, de leden van het 
Comité van Aanbeveling en de Raad van Advies, MEP 
Nederland, de scholenstichtingen, de directies en 
schoolcoördinatoren van de deelnemende scholen 
en ten slotte maar zeker niet het minst gaat onze 
welgemeende dank uit naar onze (oud)deelnemers en 
oud-bestuursleden. Zonder hun belangeloze steun en 
inzet konden we dit jaar niet zo mooi afsluiten. 

Met de naderende viering van het 25-jarig bestaan van 
het Verdrag van Maastricht in het vizier trachten we in 
2017 nog meer jongeren uit heel Limburg te laten proeven 
van Stichting MEP Limburg en Europa in het algemeen. 
Wij kijken alvast vol enthousiasme uit naar 2017, een jaar 
waarin Stichting MEP Limburg met zijn welbekende elan 
verder werkt en wederom floreert.

Hoogachtend,

Mathijs Van Haver 
Voorzitter Stichting MEP Limburg

“Van vertwijfelde middelbare 
scholier tot volwaardige 
Europarlementariër to-be.  
De simulatie én transformatie 
die MEP Limburg biedt  
blijft betoveren!”
Joyce Nafzger, Beauty Blogger bij Pretty 
Brilliant, freelance (online) editor bij 
Cosmopolitan NL en oud-bestuurslid 
Stichting MEP Limburg


