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INTERNATIONALE  
MEP-CONFERENTIE 

3 oktober

COLLEGE TOUR 

Afgelopen november vond de International MEP 

Conferentie 2015 plaats in Berlijn. Een van onze 

deelnemers werd hierdoor een mooie kans 

geboden veel nieuwe mensen te leren kennen en 

zijn ervaringen binnen het MEP verder uit te breiden 

buiten onze landsgrenzen.  De afgevaardigde van 

MEP Limburg, Lucas Werner, deelde zijn ervaringen 

van deze Conferentie met ons.

‘Internationaal is de mooiste MEP ervaring die je 

kunt hebben. Ik kan er moeilijk omheen draaien, mijn 

laatste MEP conferentie was gewoon de mooiste van 

allemaal. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen uit 

heel Europa en bent ook nog eens in het buitenland! 

Mijn persoonlijk hoogtepunt van de week was 

dat je tijdens de discussies daadwerkelijk aan het 

discussiëren was met elkaar. Dit klinkt misschien 

vreemd, aangezien dat bij nationaal en regionaal 

natuurlijk ook kon, maar mijn ervaring leert mij dat 

je het met landgenoten toch sneller eens bent. Dit 

contrast werd bij de Internationale Conferentie al snel 

duidelijk, aangezien ik hier geconfronteerd werd met 

mensen van allerlei verschillende nationaliteiten. De 

onderlinge cultuurverschillen kwamen al snel naar 

voren tijdens de discussies en inzichten werden 

gedeeld waaraan andere nationaliteiten zichtbaar 

niet bij hadden stilgestaan. Het resultaat hiervan is 

een intensievere discussie, waarbij het  een logisch 

gevolg is dat het lastiger is tot een resolutie te 

komen waarmee iedereen het echt eens is.

Uiteindelijk, na vier dagen hard werken, is het 

mijn commissie dan toch gelukt. Wij moesten het 

probleem omtrent de politieke betrokkenheid 

van de jeugd oplossen. Naar mijn mening is er 

een sterke resolutie uitgekomen, al bleek dat veel 

mensen het een eng idee vonden. We hadden 

namelijk het stemrecht naar de leeftijd van 16 jaar 

verlaagd. Om dit allemaal in goede banen te leiden 

hadden we veel zogenaamde Operative Clauses 

(OC’s)  opgesteld om de resolutie te ondersteunen. 

In het plenair debat was het heel spannend of onze 

resolutie zou worden aangenomen. Uiteindelijk met 

een miscalculatie van de stemmen kregen we 63 

stemmen voor en 63 stemmen tegen, met nog een 

aantal onthoudingen. Toch is hiermee de resolutie 

aangenomen, en kon ik met een geweldige week 

achter de rug weer naar huis.’ 

De alumniwerkgroep heeft op 3 oktober jl. in 

samenwerking met Obvion Hypotheken een zeer 

geslaagde College Tour georganiseerd. De College 

Tour, naar het gelijknamige televisieprogramma 

van Twan Huys, had als thema de financiële sector 

en de economische crisis van 2008. 

In ons programma mochten we niemand minder 

dan dr. Jaap Bos, professor Banking and Finance 

aan de universiteit Maastricht, verwelkomen. Nadat 

de gasten hun stukje vlaai en kopje koffie genuttigd 

hadden  beet hij het spits af. Cynthia Tulp, host van 

de dag namens Obvion Hypotheken, nodigde Dr. 

Bos uit om plaats te nemen op het podium van de 

Filmzaal van Glaspaleis Schunck. 

Om de dag luchtig te houden kwam ex-lama Martijn 

Oosterhuis aan het woord om het begrip ‘crisis’ een 

volledig nieuwe draai te geven. We hebben kunnen 

genieten van een hilarische optreden. Onder het 

genot van een heerlijke lunch konden wij in de 

pauze nog napraten over dit optreden.

Na de pauze gingen we snel verder met de College 

Tour. Ditmaal was het de beurt aan Maurice Lambriex, 

als Head of Liaison verbonden aan de Brightlands 

Chemelot Campus. Hij vertelde ons onder andere 

dat om succesvol te worden, we dicht bij ons zelf 

moeten blijven en onze talenten moeten ontdekken 

en verbeteren!

Als je nog niet enthousiast was geworden van de 

College Tour werd je dat wel van Rolf Rozestraten, 

Manager Sales en Intermediaire Zaken bij Obvion. 

Hij liet de aanwezigen kennis maken met Obvion 

Hypotheken op een manier zoals de TED-talks van 

TEDx. 

Na het programma was er nog tijd om uitgebreid 

te borrelen met de Alumni van Model European 

Parliament en de rest van de aanwezigen. We kijken 

als Alumniwerkgroep terug op een fantastische jaar!



Geachte lezer,

Het doet mij deugd u het jaarverslag van Stichting 

Model European Parliament Limburg voor te 

leggen. Allereerst betekent dit dat wij opnieuw 

een periode gevuld met MEP-activiteiten achter 

ons laten. Een periode waarin wij met de steun 

van onze vele partners Limburgs talent hebben 

mogen ontwikkelen, jongeren politiek hebben 

kunnen engageren en impact hebben gehad op 

de Limburgse samenleving. Dit jaarverslag geeft 

u hopelijk een volledig en levendig beeld van 

de activiteiten die de stichting in de Limburgse 

samenleving ontplooit en van het enthousiasme dat 

hiermee gepaard gaat.

Na een jaar van vernieuwingen binnen de stichting, 

zoals de implementatie van het MEP on Tour 

programma en het uitrollen ons alumni-netwerk, 

was continuïteit afgelopen half jaar een speerpunt 

voor het vernieuwde bestuur van Stichting MEP 

Limburg. Wij namen afscheid van gewaardeerde 

bestuursleden onder wiens leiding deze projecten en 

ideeën geboren en gerealiseerd werden en maken 

nu, na vele sprongen vooruit te hebben gemaakt, een 

pas op de plaats om alle vernieuwing en innovatie te 

evalueren en naar waarde te beoordelen. 

Het is na een periode van continuïteit van belang 

om vooruit te kijken en zaken op orde te brengen 

voor een volgende innovatieslag. De afgelopen 

innovatieronde heeft in het teken gestaan van 

uitbreiding van de activiteiten die wij met veel zorg 

en gedrevenheid realiseren. Komend half jaar achten 

wij een geschikt moment om aan de slag te gaan 

met de inhoudelijke kwaliteit en intensiviteit van 

onze projecten, om zo onze impact in de Limburgse 

samenleving op te schalen. 

Het bestuur van Stichting MEP Limburg kijkt 

reikhalzend uit naar een nieuw jaar vol activiteiten 

en persoonlijke groei. Te beginnen met onze 

Straatsburgreis, die gepland staat voor de laatste 

week januari. Wij hopen van harte dat u ook dit jaar 

Stichting MEP Limburg op de voet blijft volgen via 

Facebook, Twitter en Instagram en via deze op de 

hoogte blijft van onze aspiraties, ijver en impact.

Sebastiaan Olislagers

Voorzitter Stichting MEP Limburg
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EEN BLIK VOORUIT
In 2016 zal het reguliere traject voor alle 

deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie in 

2015 eindigen. De reünie in Brussel en de reis naar 

Straatsburg zullen het MEP jaar 2015 afsluiten. 

Dit is natuurlijk niet het einde van het MEP voor 

de deelnemers. In 2016 zal het Alumni netwerk 

opnieuw verschillende, reeds bekende maar ook 

nieuwe, activiteiten organiseren in de vorm van 

een Inhouse-Day bij Obvion en waarschijnlijk een 

activiteit op de Brightlands Chemelot campus. 

Later in het jaar zullen nog meerdere formele en 

informele activiteiten plaatsvinden. Er is dus voor 

ieder wat wils!

Uiteraard begint het nieuwe MEP jaar in 2016 meteen 

met de schoolvoorrondes voor de conferentie. In 

deze lichting zitten de eerste leerlingen die al in 

contact zijn gekomen met het MEP door de eerste 

pilot van MEP on tour, die komend jaar op alle 

scholen zal plaatsvinden. Of MEP on Tour leerlingen 

nog enthousiaster en gedrevener maakt zal dus nu 

moeten blijken. 

Een laatste blik in de toekomst laat ons zien dat 

MEP Limburg in 2016 het doel heeft om nog meer 

mensen te bereiken. Gedurende de laatste jaren 

is gebleken dat niet alleen leerlingen maar ook 

docenten enthousiast zijn over het MEP. We willen 

deze docent dan ook de kans geven om een 

soortgelijke ervaring als hun leerlingen op te doen 

en werken er daarom hard aan om in 2016 ook 

voor hen een project te organiseren. De precieze 

uitwerking hiervan lezen jullie hopelijk in het 

volgende jaarverslag.

VOORWOORD

27 september

NATIONALE  
MEP-CONFERENTIE

Op 27 september 2015 heeft de aftrap 

plaatsgevonden van alweer de 27e Nationale MEP 

Conferentie. Limburg is wederom vertegenwoordigd 

door een delegatie van veertien scholieren, 

waaronder één commissievoorzitter. Tijdens de 

Conferentie van dit jaar vertegenwoordigde de 

Limburgse delegatie Slovenië.

Na een stevige voorbereiding was het tijd om af te 

reizen naar het politieke hart van Nederland, Den 

Haag. In de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

vond de opening plaats, waarbij de deelnemers 

de laatste succeswensen in ontvangst mochten 

nemen. Vanaf dat moment kon het vergaderen, 

discussiëren en overleggen dan ook echt beginnen. 

Een aantal dagen zou er keihard gewerkt worden aan 

de totstandkoming van de verschillende resoluties, 

waarbij er natuurlijk ook genoeg tijd was om op 

een informele manier kennis te maken met alle 

commissiegenoten. Aan de Limburgse delegatie 

werd tevens de kans geboden om te dineren in het 

internationale perscentrum ‘De Nieuwspoort’, dit 

is wederom een ervaring geweest om niet snel te 

vergeten.

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR:

Op donderdag en vrijdag vonden de plenaire 

debatten plaats, waarbij het aan de commissies was 

om hun resolutie staande te houden tegenover het 

kritische parlement. Er werden vurige pleidooien 

gehouden en de passie voor het politieke spel kwam 

zeer vaak naar voren in de verschillende speeches. 

Met sterke argumenten heeft ook de Limburgse 

delegatie zich van haar beste kant laten zien. De 

conferentie werd afgesloten met de bekendmaking 

van de deelnemers aan de Internationale 

conferenties. Lucas Werner heeft Limburg mogen 

vertegenwoordigen op de Internationale MEP 

Conferentie in Berlijn.


