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P R O G R A M M A :  

 8.30 vertrek naar 

het Eurode Business 

Center 

 8.45 tot 11.15 Be-

zoek Eurode Busi-

ness Center 

 11.15 vertrek naar 

Rolduc 

 11.45 tot 12.30 

Lunch op Rolduc 

 12.30 tot 14.00 

Commissiever-

gaderingen 

 14.00 tot 16.30 

Delegatievergader-

ingen  

 17.00 tot 18.30 diner 

in Kerkrade bij Ris-

torante Giuseppe 

 18.30 tot 20.30 Lob-

bysessie in het Raad-

huis van Kerkrade 

 20.30 Delegatiever-

gaderingen op een 

nader te bepalen 

locatie 

 Hierna tweede lob-

bysessie, uiterlijk 

om 23.00 

Stichting MEP Limburg  
Postbus 5140 

6202WG MAASTRICHT 
 

  info@meplimburg.nl 
         www.meplimburg.nl  

 

Alles over de delegatievergaderingen 
De eerste twee dagen ston-
den in het teken van com-
missievergaderingen; je eet 
en vergadert samen met je 
commissie maar echt veel 
tijd om met je delegatiele-
den op te trekken is er niet. 
Woensdag is er echter toch 
wat tijd vrijgemaakt om 
even met je delegatie en 
met je schoolcoördinator te 
spreken.  
 
Van twee uur tot half vijf  op 
het Rolduc na het uitdelen 
van de resolutieboeken, en 
om half negen op een zelf 
te bepalen locatie is er 
plaats voor de delegatiever-
gaderingen. 
 
Het grootste doel van deze 
vergadering is het bespre-
ken van de resoluties.  
Daarnaast kun je ook de 
week bespreken met de 
schoolcoördinator.  

Misschien zijn er problemen opgetreden of je 
wilt juist de leuke ervaringen delen, tijdens 
de delegatievergaderingen is er tijd voor. 
 
Bij het bespreken van de resoluties is het 
belangrijk om te kijken naar de OC’s.  
Zoals jullie weten zijn jullie hier om jullie land 
te vertegenwoordigen.  De OC’s moeten zo 
gunstig mogelijk uitpakken voor het land dat 
door jullie vertegenwoordigd wordt en 
natuurlijk ook voor Europa als geheel. 
Jullie kunnen samen beslissen of jullie even-
tueel een amendement in willen dienen. 
Ook kan er besproken worden of er even-
tueele knelpunten zijn. 

Een amendement dient de 
resolutie dusdanig te verbe-
teren dat deze past in de 
doelen die het vertegen-
woord igde  land w i l 
bereiken. Tijdens de dele-
gatievergaderingen zullen 
jullie, behalve eventuele 
amendementen, de strate-
gie bepalen waarmee jullie 
als delegatie de plenaire 
vergadering ingaan. 
 
Mochten jullie er in de com-
missie achter komen dat de 
tekstvolgorde of  de be-
woording niet optimaal is, 
dan kunnen jullie beslissen 
een tekstuele wijziging door 
te voeren. Deze wijziging is 
puur tekstueel en kan ab-
soluut  geen inhoudelijke 
wijzigingen bevatten.  
Ook dit dient besproken te 
worden tijdens de delegati-
evergaderingen. 
 

 

 Een dikke vogel in Sydney moet afvallen met behulp van een afslankcursus. Het dier was te dik 

geworden om te vliegen, door de barbecueworstjes die de bezoekers haar voerden. Gelukkig kan 

deze vogel het met een korreltje zout nemen, aangezien het een lachvogel is. 

 

 Een gestrande Canadees heeft vier stroompalen omgehakt als noodsignaal , in een verlaten gebied 

in de provincie Saskatschewan . 

 

 Presentatrices van Al-Jareeza hebben hun ontslag ingediend omdat ze het niet langer eens waren 

met de conservatieve kleding die voorgeschreven werd. 

 

 Een stel uit Pennsylvania is op dezelfde dag geboren in hetzelfde ziekenhuis en gaat deze maand 

trouwen. 

 

 Een uniek fotoboek van de Toppers is uitgekomen, nu verkrijgbaar via www.toppersinconcert.nl 

 

 Een lotto-miljonair uit Groot-Brittanië, die ooit 11,5 miljoen heeft gewonnen, is weer vuilnisman. 

Actualiteiten 

http://www.toppersinconcert.nl/
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“De leden 
krijgen binnen 

de werkgroep de 
kans om hun 

talenten 
nogmaals 

optimaal te 
gebruiken” 

Ondersteunende Werkgroep Stichting MEP Limburg 

“De jeugd van nu, beslist straks over de toe-
komst.” De slogan die alles zegt over MEP-
Limburg. De Ondersteunende Werkgroep(OWG) 
van deze stichting wordt gevormd door een se-
lecte groep oud-deelnemers. Dit zijn mensen die 
allemaal ooit zijn begonnen als deelnemer en 
later op zijn geklommen naar deze functie. De 
taak van de OWG is het ondersteunen van het 
bestuur. Zo helpen ze bij het organiseren van de 
projecten van Stichting MEP Limburg en komen 
ze regelmatig bijeen om het resultaat onder de 
loep te nemen. 
 
De OWG bestaat uit tien oud-deelnemers, die 
allen verschillende functies bekleden. De leden 
krijgen binnen de werkgroep de kans om hun 
talenten nogmaals optimaal te gebruiken, dragen 
verschillende verantwoordelijkheden en kunnen 
hun eigen capaciteiten verder tot ontwikkeling 
brengen.  De coördinator Arthur Maurer is de 
schakel tussen het bestuur en de OWG. De 
voorzitter Luc Evers is het aanspreekpunt voor 
de OWG, leidt de vergaderingen en houdt ook 
de mensen van buitenaf op de hoogte van onze 
activiteiten via de website. Sid Pepels is secre-

taris en houdt zich bezig met de administratieve 
zaken achter de schermen.  
De verdere leden zijn Yor Burlet, Marissa van 
Stiphout, Jasper Verstappen, Elise Hermans, 
Lionne Kockelkoren, Raphaël Lepot, Luc van 
Oijen en Manon van de Ven: Mensen die jullie 
misschien niet kennen, maar er alles aan doen 
jullie MEP-week tot een groot succes te maken. 
 
Afsluitend met de woorden van Guy Frints, die 
het belang inziet van jongeren die zich inzetten 
voor politiek en deze kans met beide handen 
aangrijpen: 
 
"Het is fantastisch dat een enthousiaste groep 
jonge mensen op basis van hun goede ervarin-
gen ten tijde van eigen deelname, nu zelf bereid 
is om zich intensief sterk te maken voor een 
nieuwe generatie jongeren die zal deelnemen 
aan onze projecten! Uit de grote inzet van de 
leden en de enorme energie en goede dynamiek 
binnen de werkgroep blijkt wederom dat men de 
jeugd beslist niet moet onderschatten".  
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Wist je dat? 
 
 Toedeloe absoluut nergens op slaat in het 

Duits? 

 In Kerkrade mensen fietsen op fietsen 
binden? 

 En dat mensen in Kerkrade af en toe met 
een Duitse ambulance naar Duitsland 
worden afgevoerd en daarna nooit meer 
terug worden gezien? 

 Dat smokkelen illegaal is? 

 Dat sommige deelnemers hun schoolpas-
je wat internationaler willen maken? 

 

Van kopjes thee tot energiedrank 
Door Joyce Nafzger 
 

Terwijl ik vorig jaar leefde op de kopjes thee, met de 
nodige koekjes, zijn deze inmiddels vervangen door 
energydrink. Niet een blik, maar tientallen, liters, 
vaten. We moeten levend gehouden worden, er 
moet geen moment gemist worden. Iedere stap die 
jullie zetten moeten wij, als journalisten, volgen. Elk 
woord dat jullie zeggen moet opgevangen worden. 
 
Mochten jullie me na deze conferentie nog eens 
tegen komen, schrik niet. Mijn gebit is waarschijnlijk 
vervangen, ik heb een nieuwe verslaving aan deze 
suikerzoete drank en mijn lichamelijke toestand zal 
ronduit slecht zijn.  
 
Toch zal ik het MEP voornamelijk herinneren als 
een ontmoetingsplek met vrienden en vriendelijke 
onbekenden. Een plek waar je serieus genomen 
wordt, maar tegelijkertijd heel hard kunt lachen. De 
eerste woorden die me te binnen schieten zijn: 
Slapeloze nachten, indrukwekkende dagen, on-
gelofelijke mensen, bergen werk en niet te bevatten 
ervaringen. 


