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Dank gaat uit naar allen die aan de activiteiten van 

het Model European Parliament in Limburg mede-

werking verlenen, de activiteiten mogelijk maken of 

steunen.

De activiteiten van Stichting Model European 

Parliament Limburg worden mede mogelijk ge-

maakt dankzij steun van de Provincie Limburg en 

SABIC Europe: 

Colofon

Stichting Model European Parliament Limburg

Postbus 5140 

6202WG MAASTRICHT 

T |  06- 421 040 59

E |  info@meplimburg.nl

I |  www.meplimburg.nl

Druk: Andi Druk, Maastricht-Airport

DANK

Maart 2009
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BESTUUR EN COMITÉ VAN AANBEVELING IN 2008

Bestuur
De heer G.T.T. Frints  Voorzitter
De heer F.M.J. Roosen  Penningmeester
De heer G.J. Rijninks  Afgevaardigde Schoolcoördinatoren
De heer J. Piepers  Afgevaardigde Werkgroep
De heer G.F.A. Ubachs  Algemeen bestuurslid

Comité van Aanbeveling Stichting MEP Limburg
De heer L.J.P.M. Frissen  Gouverneur
Mevrouw O.M.T. Wolfs  Gedeputeerde Provincie Limburg
De heer G.B.M. Leers  Burgemeester Maastricht
De heer A.M.J. Cremers  Burgemeester Beek
De heer P.R.H.M. Van der Linden   Voorzitter Parlementaire Assemblée Raad van Europa
Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten  Lid Europees Parlement
De heer G.P.J. Koopmans  Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mevrouw B.J. van Sminia-Meijerink Secretaris-Generaal Model European Parliament
De heer J.H. Kessels  Voorzitter Centrale Directie Graaf Huyn College

Comité van Aanbeveling Stichting MEP Nederland
Mr. H.D. Tjeenk Willink  Vice-President van de Raad van State
Mr. Y.E.M.A. Timmermans-Buck  Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Mw. G.A. Verbeet  Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Drs. M.J. van den Berg  Commissaris van de Koningin in Groningen
Drs. K. Buitenweg  Lid Europees Parlement
Drs. M.J.T. Martens  Lid Europees Parlement
Drs. W.J. Deetman  Lid Raad van State
Mr. I.W. Opstelten  Burgemeester Rotterdam
Dhr. L.W. van Hasselt  Directeur Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

SCHOOLCOÖRDINATOREN & WERKGROEP IN 2008

Werkgroep
De heer J. Piepers Voorzitter
De heer M. Buck Secretaris
De heer L. Evers Lid
Mevrouw L. Kockelkoren Lid
De heer Y. Burlet Lid
De heer A. Maurer Lid
Mevrouw M. van Stiphout Lid

Schoolcoördinatoren
Graaf Huyn College De heer F. Ubachs
Raayland College  De heer P. Berkelmans
Sint Maartens College Mevrouw T. Savelberg
Porta Mosana College De heer G. Rijninks
Stella Maris College Mevrouw I. Raedts-Schreuder
Philips van Horne SG De heer J. Evers
College Rolduc De heer M. Put
Carbooncollege, loc. St.-Jan De heer J. Drummen
Sophianum SG Mevrouw J. Sobczak-Wehrung
Bouwens van der Boijecollege De heer R. Martens
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VOORWOORD

Geachte lezers, 

Met genoegen presenteer ik U het jaarverslag over 
2008 van Stichting MEP Limburg. Met de door mij 
georganiseerde projecten in 2004 startte de poging 
om in Limburg het Model European Parliament van 
de grond te krijgen. In 2005 volgde de o!ciële op-
richting van Stichting MEP Limburg en in 2006 vond 
de eerste jaarlijkse Limburgse MEP Conferentie voor 
deelnemende scholen plaats. In 2007 werden er voor 
het eerst tal van extra activiteiten naast het basistra-
ject van MEP Limburg aangeboden. 

Met het opzetten van het Model European Parlia-
ment in Limburg ben ik op 17-jarige leeftijd in het 
diepe gesprongen. De stichting is vanaf haar oprich-
ting verder geprofessionaliseerd en het MEP groeide 
voor mij uit tot een dagtaak. Vanwege voornoemde 
expansie werd het in 2008 dan ook noodzakelijk 
Stichting MEP Limburg te reorganiseren. 

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen heeft in 2008 het 
accent gelegen op deze reorganisatie. Het dagelijkse 
bestuur is uitgebreid en er is een werkgroep in het 
leven geroepen welke geheel bestaat uit oud-deel-
nemers. Het is geweldig dat naast de schoolcoör-
dinatoren nu ook samen met mij een enthousiaste 
groep jongeren bereid is zich in te zetten voor dit  
initiatief waar ze eerder zelf met goed gevolg aan 
hebben deelgenomen. Uit de grote inzet van de 
leden en de enorme energie en goede dynamiek 
binnen de werkgroep blijkt wederom dat de jeugd 
beslist niet onderschat mag worden!

Begin 2009 zal het nog zaak zijn de reorganisatie af 
te ronden met de realisatie van "nanciële continuïteit 
voor meerdere schooljaren, zodat alle aandacht en 
energie eindelijk volledig kan uitgaan naar de orga-
nisatie van onze projecten in plaats van het creëren 
van de daartoe benodigde randvoorwaarden.

Onder de bezielende leiding van onze coördinatoren 
op de deelnemende scholen werd in 2008 het school-

traject van MEP Limburg verder geïntensiveerd. 
Met de MEP-schoolvoorronden kunnen nog grotere 
groepen Limburgse jongeren bereikt worden. 

Ondanks het feit dat in 2008 de prioriteit heeft  
gelegen bij de reorganisatie is in 2008 toch aandacht 
uitgegaan naar enkele extra activiteiten. Zo bracht 
het parlement van 2007 een reüniebezoek aan het 
Europees Parlement in Brussel en werden enkele 
meeloopdagen bij Tweede Kamerleden georgani-
seerd. Ook zijn voor het eerste kwartaal van 2009 
een reis naar de instellingen van de Raad van Europa 
in Straatsburg en bezoeken aan het Europees Parle-
ment te Brussel en te Straatsburg voorbereid. 

Zelfs na ruim 5 intensieve jaren als organisator blijft 
het fascinerend om te zien dat jongeren tijdens hun 
deelname talenten in zichzelf ontdekken, hun vaar-
digheden zien groeien en nieuwe ambities voor de 
toekomst geboren zien worden! Dat geeft mij telkens 
weer de energie om me te blijven inzetten voor dit 
prachtige initiatief voor de jeugd van nu die straks 
beslist over de toekomst! 

Hoogachtend,

Guy Frints
Voorzitter Stichting MEP Limburg

 

Guy Frints, oprichter en voorzitter 
Stichting MEP Limburg
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Doelstellingen
Punten waarin Stichting Model European Parliament 
Limburg jonge mensen een beter inzicht wil geven 
zijn: 

culturen 

Minstens zo belangrijk is het voor MEP Limburg om 
ook de sociale, redactionele en communicatieve 
vaardigheden van scholieren uit het Voortgezet On-
derwijs verder tot ontwikkeling te brengen. 

Activiteiten
Het organiseren van simulatiezittingen van het Europe-
se Parlement, waaraan jaarlijks leerlingen uit de hoog-
ste klassen HAVO en VWO als ‘Europarlementariër’ deel 
kunnen nemen, is één van de belangrijkste bezigheden 
van de Stichting Model European Parliament Limburg. 

Binnen het ‘basistraject’ van Stichting MEP Limburg 
nemen leerlingen na de schoolvoorronde deel aan 
de Limburgse MEP Conferentie in Maastricht, daar 
worden de beste deelnemers afgevaardigd naar de 
jaarlijkse Nationale MEP Conferentie in Den Haag, 
waar de selectie plaats vindt voor deelname aan het 
internationale parlement dat twee keer per jaar bij-
eenkomt, telkens in een andere EU-lidstaat. 

Naast het ‘basistraject’ biedt Stichting MEP Limburg 
de deelnemers aan de Limburgse MEP Conferen-
tie (sinds 2007) extra vervolgtrajecten aan middels 
– mede afhankelijk van de actualiteit – wisselende 
extra activiteiten en projecten. 

Doelgroep
Tijdens verschillende projecten van het MEP in Lim-
burg worden grote groepen scholieren van verschil-
lende Limburgse scholen uit het Voortgezet Onder-
wijs bereikt. De leerlingen die deelnemen aan de 
diverse projecten van het MEP zijn tussen de 15 en 
18 jaar oud.

De deelnemende leerlingen zijn zeer gemotiveerd, 
hebben een brede algemene kennis en ontwikkelen 
goede sociale, redactionele en verbale vaardighe-
den. Inhoudelijk leren de deelnemers veel over po-
litieke vraagstukken en de werking van de Europese 
Unie. Daarnaast mag het belang van het ontwikkelen 
van een netwerk van nieuwe sociale contacten niet 
onderschat worden. Leerlingen afkomstig uit heel 
Limburg leren zowel formeel als informeel met elkaar 
samen te werken.

Multiplier e!ect
Niet alleen de deelnemende scholieren worden door-
drongen van het belang van Europa. Via hen komen 
ook hun familieleden, medescholieren en docenten in 
contact met Europa en de Europese politiek. Zo ont-
staat bij een steeds breder publiek een beter inzicht 
in het proces van Europese eenwording en besluitvor-
ming en misschien zelfs enthousiasme voor Europa. 

STICHTING  
MODEL EUROPEAN  
PARLIAMENT LIMBURG
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Stichting MEP Limburg stimuleert publicaties over 
haar activiteiten in de schoolkranten, informatiebul-
letins en ouderbladen of op de websites van de deel-
nemende scholen. Ook publiciteit in de media over 
de activiteiten van het MEP maakt het multiplier ef-
fect nog groter.

Nationaal en internationaal netwerk
In heel Nederland is het MEP inmiddels een begrip. 
Ruim duizend leerlingen uit de hoogste klassen 
HAVO en VWO doen jaarlijks uiteindelijk mee aan een 
provinciale, nationale of internationale conferentie. 
Tijdens deze conferenties komen actuele onderwer-
pen aan de orde die ook in het Europese Parlement in 
Straatsburg en Brussel spelen. 

MEP Limburg is een zelfstandig opererende stichting  
maar kent een samenwerking met Stichting MEP  
Nederland. Limburg is vertegenwoordigd binnen het 

nationale en internationale netwerk van het MEP, een 
gerenommeerd netwerk waarbij honderden scholen 
uit álle lidstaten en kandidaat-lidstaten van de Euro-
pese Unie zijn aangesloten. 

Totstandkoming MEP Limburg
In Limburg ontbrak, in tegenstelling tot de andere 
Nederlandse provincies, een provinciaal Model Euro-
pean Parliament. In het verleden nam de heer Frints 
zelf op Nationaal en Internationaal niveau deel aan 
het MEP. De Secretaris-Generaal van het Model Euro-
pean Parliament verzocht Guy Frints in 2004 ondanks 
zijn jeugdige leeftijd om Provinciaal Coördinator bij 
MEP Nederland te worden, zodat Limburg de jaren 
die volgden weer present zou zijn bij de jaarlijkse  
Nationale MEP Conferentie te Den Haag. In 2005 
werd door de heer Frints Stichting MEP Limburg o!-
cieel opgericht en in 2006 vond de eerste Limburgse 
MEP Conferentie plaats.

Het Model European Parliament Limburg 2008
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Steun uit Limburg
Er is in Limburg sinds de oprichting van Stichting MEP 
Limburg een driehoek van draagvlak ontstaan tussen 
de onderwijsinstellingen die verenigd zijn binnen 
deze stichting, het bedrijfsleven en de politiek(e over-
heid). Waar de onderwijsinstellingen bijvoorbeeld de 
schoolcoördinatoren leveren die voor de heer Frints 
essentieel zijn geworden bij het contact met de deel-
nemende scholen en de invulling van het schooltra-
ject van MEP Limburg, maakt de provincie Limburg 
onze activiteiten onder meer mogelijk met subsidie 
en het ter beschikking stellen van vergaderruimten 
zoals de Statenzaal van het Gouvernement in Maas-
tricht. Deze imposante omgeving werkt uiteraard 
zeer inspirerend op de jonge ‘Europarlementariërs’, 
dit mede gezien het feit dat in de Statenzaal destijds  
het Verdrag van Maastricht werd getekend. Wat  
betreft het bedrijfsleven wordt Stichting MEP Lim-
burg gesteund door het in Sittard-Geleen gevestigde 
petrochemische bedrijf SABIC-Europe.

Expansie
In de jaren die volgden na haar oprichting, is Stichting 
MEP Limburg aanzienlijk gegroeid. Als onderdeel van 
het schooltraject organiseren de schoolcoördinato-
ren op alle deelnemende scholen sinds 2007 jaarlijks 
een schoolvoorronde ter selectie van een nieuwe 
jaargang deelnemers. Hierbij zijn, net als bij de voor-
bereiding van de nieuwe afgevaardigden, ook vaak 
deelnemers van voorgaande jaren betrokken.

Sinds 2007 worden naast het basistraject van MEP 
Limburg, dat bestaat uit de schoolvoorrondes, de 
Limburgse MEP Conferentie, en de doorstroom naar 
de jaarlijkse Nationale en Internationale conferen-
ties, ook nog tal van extra activiteiten georganiseerd. 
Deze wisselende extra activiteiten zijn, zoals verder-
op in dit jaarverslag aan bod zal komen, veelal in lijn 
met de actualiteit en geven het MEP in Limburg extra 
cachet.
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Reorganisatie
Om de continuïteit van Stichting MEP Limburg te 
waarborgen en te kunnen blijven doorgroeien is in 
2008 een dringende behoefte aan meer bestuurs- en 
organisatiekracht ontstaan. De expansie van Stich-
ting MEP Limburg brengt dan ook met zich mee dat 
hiertoe in 2008 prioriteit is gegeven aan een reorga-
nisatie als besproken in het volgende hoofdstuk.

Investeringen
Tevens is in 2008 mede geïnvesteerd in verbeterin-
gen aan de internetomgeving van Stichting MEP 
Limburg en informatievoorziening via een digitale 
nieuwsbrief waarvoor, zoals eveneens verderop in dit 
jaarverslag nog zal blijken, zich in het eerste jaar al 
meer dan 700 abonnees opgaven. Onder meer deze 
digitale informatievoorziening is een investering 
waarvan Stichting MEP Limburg de komende jaren 
nog veel pro"jt hoopt te hebben.

Gouverneur Frissen, lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting 
MEP Limburg, tijdens de o!ciële opening van de Limburgse MEP 
Conferentie 2007

Een bezoek met Limburgse scholieren aan de instellingen van de Raad van Europa in Straatsburg, een van de vele extra activiteiten van Stichting  
MEP Limburg
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Oprichter en voorzitter van de Stichting MEP Lim-
burg, Guy Frints heeft jarenlang alle activiteiten van 
Stichting MEP Limburg geheel zelfstandig georga-
niseerd. De expansie van de Stichting MEP Limburg, 
veroorzaakt door onder meer het groeiende aantal 
‘extra activiteiten’ en de toename van activiteiten 
op de deelnemende scholen, heeft ertoe geleid dat 
meerdere handen de zware lasten moesten dragen 
wanneer de eerder geboden kwaliteit van de projecten 
gewaarborgd diende te blijven. Middels de nieuwe 
organisatiestructuur kan de door Frints beoogde 
verdere professionalisering en ontwikkeling van de 

stichting de"nitief vormgegeven worden. De reor-
ganisatie bestaat in 2008 uit de oprichting van een 
werkgroep en een uitbreiding van het bestuur.

Oprichting Werkgroep
In 2008 is ervoor gekozen een Werkgroep op te rich-
ten die het bestuur ondersteunt bij het organiseren 
van de activiteiten van Stichting MEP Limburg. Bij alle 
projecten van Stichting MEP Limburg staan jongeren 
centraal. De werkgroep bestaat dan ook uit een aan-
tal enthousiaste oud-deelnemers aan diverse MEP-
projecten. Met deze organisatiestructuur benadrukt 

REORGANISATIE

Werkgroep Stichting MEP Limburg
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de stichting van binnenuit dat jongeren zelf in staat 
zijn niet alleen over de toekomst te beslissen, maar 
dat zij ook over kwaliteiten beschikken die ze bij de 
realisatie van de activiteiten van MEP Limburg zelf 
kunnen inzetten. De jeugdige leden van de Werk-
groep krijgen daarbij de kans hun eigen capaciteiten 
verder tot ontwikkeling te brengen. Het alom beken-
de motto ‘voor jongeren, door jongeren’ wordt mid-
dels deze organisatiestructuur zeker gehuldigd.

Bestuursvoorzitter Guy Frints over de Werkgroep van 
Stichting MEP Limburg:
"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 projec-
ten! Uit de grote inzet van de leden en de enorme energie 
en goede dynamiek binnen de werkgroep blijkt weder-
om dat men de jeugd beslist niet moet onderschatten".

Uitbreiding Bestuur
Een tweede onderdeel binnen het reorganisatiepro-
ces betreft de uitbreiding van het dagelijkse bestuur. 
Guido Rijninks (schoolcoördinator van het Porta  
Mosana College) heeft als afgevaardigde van de 
schoolcoördinatoren een functie gekregen binnen 
het bestuur van de stichting. Jasper Piepers (oud-
deelnemer) is als afgevaardigde van bovengenoem-
de werkgroep eveneens toegetreden tot het bestuur. 
Samen met oprichter en bestuursvoorzitter Guy 
Frints completeren de heren Ubachs (algemeen be-
stuurslid) en Roosen (penningmeester) het bestuur 
van het Model European Parliament in Limburg.

Bestuursvoorzitter Guy Frints
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Het schooltraject van Stichting MEP Limburg bestaat 
uit een jaarlijkse MEP-schoolvoorronde gevolgd door 
een fase waarin de geselecteerde afgevaardigden 
van iedere school worden voorbereid op hun deel-
name aan de Limburgse MEP Conferentie. 

Op de deelnemende scholen komt het schooltra-
ject tot stand onder de bezielende leiding van onze 
schoolcoördinatoren. Vaak krijgen ook oud-deelne-
mers van het Model European Parliament de kans om 
als ‘ervaringsdeskundige’ betrokken te blijven door 
hun kennis en ervaringen door te geven aan een 
nieuwe generatie deelnemers en zo hun enthousi-
asme voor het MEP om te zetten in een nuttige bij-
drage.

Schoolvoorrondes MEP Limburg
Tijdens de voorrondes van MEP Limburg worden op 
iedere school deelnemers geselecteerd die namens 
de school afgevaardigd zullen worden naar de Lim-
burgse MEP Conferentie. Het zijn de leerlingen uit de 
hoogste klassen HAVO en VWO die deelnemen aan 
de verschillende schoolvoorrondes. 

Deze schoolvoorrondes maken het mogelijk om op 
de deelnemende scholen grote groepen jongeren 
te bereiken, daarbij is het niveau van de schoolvoor-
ronde voor iedere leerling toegankelijk en neemt het 
niveau bij deelname gefaseerd toe. Daardoor krijgt 
iedere leerling de kans zich te ontwikkelen naar mate 
het traject vordert.

Hieronder volgt een greep uit de schoolvoorrondes 
die hebben plaatsgevonden in 2008:

  Raayland College, Venray

Het Raayland College 
uit Venray hield zijn 
voorronde in de vorm 
van een mini-MEP-Con-
ferentie. In deze setting 
kwamen 30 leerlingen 

gedurende één dag bijeen om een zo goed moge-
lijke indruk van het MEP te krijgen. De leerlingen 
begonnen met commissievergaderingen die geleid 
werden door oud-deelnemers aan de activiteiten 
van MEP Limburg. Vervolgens verzamelden alle leer-
lingen zich in een plenaire vergadering waarbij de 
opgestelde resoluties ter discussie werden gesteld. 
Na a#oop van deze vergadering maakten voorzitter 
Guy Frints en schoolcoördinator Patrick Berkelmans 
de delegatie bekend die namens het Raayland Col-
lege deel zou nemen aan de Limburgse MEP Confe-
rentie.

SCHOOLTRAJECT

Mini-MEP-Conferentie op het 
Raayland College te Venray
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  Philips van Horne SG, Weert

Bij de Philips van Horne Scholengemeenschap werd 
er een debat gehouden als voorronde voor de Lim-
burgse MEP Conferentie. Dit debat was opgedeeld in 
drie stellingen, waarbij er twee over Europa gingen 
en één over de 1040-urennorm. Het debat werd ge-
leid door 4 oud-deelnemers aan het MEP, die vervol-
gens ook samen met schoolcoördinator Jan Evers 
als juryleden overlegden wie van de 16 debaters de 
zes plaatsen binnen het parlement van 2008 namens 
hun school verdienden.

  College Rolduc, Kerkrade

Op maandag 14 april 
2008 werd er op loca-
tie Lyceum van College 
Rolduc een Europa-
dag gehouden. In het 
kader van de EU back 
to school day kwamen 
twee oud-Rolduciens, 
te weten Piet Dautzen-
berg en Agnes Jonker, 
terug naar Rolduc om 
wat te vertellen over 
hun werk bij de Euro-
pese Unie. Maar dat 

was niet alles; de dag werd meteen gekoppeld aan 
de tweede schoolvoorronde van het Model Euro-
pean Parliament op Rolduc. Na een uitgebreide 
voorlichting en een eerste debatronde die reeds 
eerder al op álle klassen 4 en 5 vwo was gehou-
den, bleven er nog 36 leerlingen over die in de 
raadszaal van Kerkrade over 6 boeiende stellingen 
discussieerden. Een drietal sprekers gaf de debate-
rende leerlingen advies en motivatie, te weten Paul  
Stevens, rector van College Rolduc, Hans Bosch, 
wethouder Cultuur en Onderwijs van de Gemeente  
Kerkrade en Guy Frints, voorzitter van Stichting 
MEP Limburg. Na een aantal zeer interessante  

debat ten kwam de jury (bestaande uit Piet Daut-
zenberg, Agnes Jonker, schoolcoördinator Marcel 
Put en Werkgroepsleden Lionne Kockelkoren en 
Mark Buck) bijeen om uiteindelijk de zeskoppige 
delegatie van College Rolduc bekend te maken.

  Porta Mosana College, Maastricht

Op het Porta Mosana 
College in Maastricht 
was er ook een voor-
ronde in debatvorm. Pas 
tijdens het debat kregen 
de 13 deelnemende 
leerlingen te horen of 

ze voor of tegen de drie stellingen waren. Op deze 
manier waren de scholieren optimaal voorbereid. De 
leiding van het debat bestond uit de leerlingen Maat-
schappijleer 2 van VWO 5 en oud-deelnemer Jente 
Waal. Na een geslaagd debat werd de delegatie door 
schoolcoördinator Guido Rijninks bekend gemaakt.

  Sophianum SG, Gulpen

Vanaf november 2007 
tot en met februari 2008 
is er op Sophianum SG 
een module ‘Europa en 
Debat' gegeven aan 24 
leerlingen uit havo en 

vwo 4. Deze module had als doel de kennis van de 
leerlingen over Europa te verbreden en de debat-
vaardigheden van de leerlingen uit te diepen.

In april heeft de delegatie van Sophianum SG aan de 
Limburgse MEP Conferentie 2007 aan alle vierde en 
vijfde klassen de voorlichtings"lm van het MEP ge-
toond, leerlingen benaderd en enthousiast gemaakt 
over de activiteiten van de Stichting MEP Limburg 
door vooral over hun eigen ervaringen te vertellen. 
Samen met schoolcoördinator Josee Sobczak werd op 

Debat aan de hand van stellingen 
op het Porta Mosana College te 
Maastricht

Discussieronde Sophianum  
SG Gulpen

De schoolvoorronde van  
College Rolduc in de raadszaal  
te Kerkrade

Scholieren in debat tijdens de  
MEP-schoolvoorronde van  
College Rolduc
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23 april van een discussieronde georganiseerd waar-
bij uiteindelijk 6 leerlingen werden geselecteerd voor 
deelname aan de Limburgse MEP Conferentie 2008.  

  Bouwens van der Boijecollege, Panningen

De voorrondes van het Bouwens van der Boijecollege 
bestonden uit een gehele module. Deze module had 
de vorm van twee lessen per week, gegeven door 
schoolcoördinator René Martens. Deze lessen wer-
den ingevuld door debatten en het bespreken van 
informatie aangaande het MEP. In januari werden de 
uiteindelijke voorrondes gehouden. Zo'n 45 gemoti-
veerde leerlingen gingen de strijd met elkaar aan. De 
voorrondes werden in de vorm van groepsdebatten 
gehouden, waarbij de beste groepen en leerlingen 
doorgingen naar de volgende ronde. Deze tweede 
ronde bestond uit een individueel debat: ook hierbij 
werden de leerlingen die het meest in het oog spron-
gen geselecteerd. Vervolgens werd de delegatie 
door schoolcoördinator René Martens aangewezen 
naar analogie met hun prestaties binnen de verschil-
lende voorrondes.

Voorbereiding schooldelegaties
Nadat de verschillende schoolvoorrondes hebben 
plaatsgevonden en de schooldelegaties van alle 
deelnemende scholen zijn geselecteerd, bereidden 
de afgevaardigden zich voor op hun deelname aan 
de Limburgse MEP Conferentie. 

Bij deze voorbereiding verwerven de leerlingen eerst 
een goed beeld van de gang van zaken tijdens de 
Limburgse MEP Conferentie. Vervolgens verdiepen 
ze zich in de standpunten van de EU-lidstaat die hun 
school zal vertegenwoordigen. Elke afgevaardigde 
neemt tijdens de conferentie plaats in een van de 
zes commissies, zodat de betre$ende lidstaat in alle 
commissies wordt vertegenwoordigd.  Vervolgens 
verdiept ieder delegatielid zich speci"ek in zijn com-
missievraagstuk. Hierbij worden de grenzen van het 
vraagstuk geïnventariseerd evenals de problemen 
die binnen het vraagstuk voor de EU-lidstaat van be-
lang zijn. Na dit gedaan te hebben, kan er een helder 
landenstandpunt gedestilleerd worden, wat vervol-
gens binnen de schooldelegatie bediscussieerd kan 
worden. Ten slotte maken de afgevaardigden kennis 
met het opstellen van een resolutie.

Het beschreven probleemgestuurde voorbereidende  
proces voorziet in de ‘bagage’ die de deelnemers uit-
eindelijk meebrengen naar de Limburgse Conferen-
tie en die daar tijdens de commissievergaderingen 
en plenaire vergaderingen goed van pas komt.

Uniformering schooltraject
Zoals uit voorgaande informatie blijkt, is er in 2008 
op de deelnemende scholen een succesvol school-
traject georganiseerd. Daarbij is veelal een vooraf 
door Stichting MEP Limburg opgesteld protocol ge-
hanteerd. De bedoeling is om dit protocol, geopti-
maliseerd op basis van de resultaten in 2008, vanaf 
2009 op alle scholen toe te passen, zodat een uniform 
schooltraject voor alle deelnemende scholen is ge-
waarborgd. Daarbij zal binnen kaders ruimte blijven 
bestaan om corresponderende met het aangeboden 
onderwijs invulling te geven aan speci"eke wensen 
van de betre$ende deelnemende school.
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Van 2 juni tot en met 5 juni 2008 heeft in Kerkrade 
en Maastricht voor de derde maal de Limburgse Con-
ferentie van het Model European Parliament plaats-
gevonden. Tijdens deze simulatie van het Europees 
Parlement hielden de deelnemende jongeren zich 
als echte Europarlementariërs intensief bezig met 
verschillende actuele vraagstukken die binnen de  
Europese politiek spelen. De scholieren bedachten 
innovatieve en kansrijke oplossingen voor de proble-
men waar Europese politici zich in hun dagelijks werk 
mee bezighouden.
Naast de ‘commissievoorzitters’ en ‘parlementaire 
journalisten’ leverden de tien Limburgse scholen na 
een schoolselectie elk zes zeer gemotiveerde afge-
vaardigden. De schooldelegaties, vertegenwoordig-
den elk een andere lidstaat van de Europese Unie. De 

geselecteerde scholieren gestoken in keurige forme-
le kleding behartigden de belangen van het land dat 
ze vertegenwoordigen in verschillende commissies 
die zich richtten op vraagstukken op het gebied van 
‘Industrie, Onderzoek en Energie’, ‘Landbouw en Plat-
telandsontwikkeling’, ‘Burgerlijke Vrijheden’, ‘Justitie 
en Binnenlandse Zaken’ en ‘Buitenlandse Zaken.’ 

"…ik kan het Model European Parliament niet anders 
omschrijven dan als een ontzettend leerzame ervaring, 
die bij mij meer heeft teweeggebracht dan een maand 
leren op school.  Door het in praktijk brengen van iets 
dat ik slechts van televisie kende, heb ik de kans gehad 
me op een leuke manier te verdiepen in actuele politieke 
uitdagingen. Ik heb een andere kant van mezelf ontwik-
keld." (Delphine Meertens, Porta Mosana College)

LIMBURGSE MEP  
CONFERENTIE

Afgevaardigden Limburgse MEP Conferentie 2008
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Onderwerpen Limburgse MEP Conferentie 2008
Tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2006 stonden 
de volgende onderwerpen centraal:

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie
Het vraagstuk van de veiligheid van energievoorziening 
in de toekomst: hoe moet worden omgegaan met een 
toenemende afhankelijkheid van geïmporteerde bron-
nen als olie en gas, daarbij ook rekening houdend met 
klimaatverandering?

Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling
Het vraagstuk van de afscha!ng van EU landbouw-
subsidies: wat zou het e"ect kunnen zijn op de interna-
tionale handel, de biologische landbouw en de platte-
landsontwikkeling?

Commissie Burgerlijke Vrijheden
Het vraagstuk van de grenzen van vrijheid van menings-
uiting en persvrijheid.

Commissie Justitie en Binnenlandse Zaken
Het vraagstuk van mensensmokkel met het oog op de 
nieuwe buitengrenzen van de EU: hoe zou de EU dit pro-
bleem beter kunnen beheersen?

Commissie Buitenlandse Zaken I
Het vraagstuk van de rol van de EU in de West-Balkan.

Commissie Buitenlandse Zaken II
Het vraagstuk van de politieke rol van de EU: moet de EU 
een grotere invloed nastreven op het politieke wereld-
toneel en hoe kan dit worden bereikt?

Teambuilding 
Vroeg in de ochtend van maandag 2 juni werden de 
deelnemers op het treinstation in Heerlen door de 
commissievoorzitters welkom geheten in de eigen 
commissie. De commissievoorzitters, die zelf aan 
een eerdere MEP Conferentie hadden deelgenomen, 
waren de dag van tevoren geïnstrueerd. Toen alle 
commissies compleet waren en iedereen had plaats-
genomen in de bus, werd koers gezet naar het Gaia-
park te Kerkrade voor een teambuilding. 

Daar zorgde het programma ervoor dat de leden van 
de verschillende commissies, die elk van een andere 
school afkomstig waren, de kans kregen om elkaar te 
leren kennen. Aangezien twee dagen van intensieve 
samenwerking in het verschiet lagen, was een goede 
kennismaking van groot belang. Doordat de commis-
sieleden elkaar aanvankelijk op een informele manier 
leerden kennen, werd een goede basis gelegd voor 
vruchtbare vergaderingen in het formele gedeelte 
van het programma.
 
"…de teambuilding in het Gaiapark heeft ertoe bijgedragen 
dat er  al snel een heel ontspannen en vriendschappelijke 
sfeer in de groep ontstond. Het was een gezellige ochtend!" 
(Cedric Schol, deelnemer Sophianum Scholengroep)

Kennismakingsronde tijdens teambuilding in het GaiaPark

Vergadering van de commissie Industrie, Onderzoek en EnergieVergadering van de commissie Burgelijke Vrijheden
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Commissievergaderingen
De eerste twee dagen werd er vooral veel tijd door-
gebracht in de vergaderzalen van Conferentiecen-
trum Rolduc te Kerkrade, waar dit jaar de commis-
sievergaderingen plaatsvonden. De commissieleden 
discussieerden over hun gecompliceerde commis-
sievraagstuk en probeerden tot compromissen te 
komen, waarbij tevens het eigen landsbelang in het 
achterhoofd gehouden werd. 

Bij aanvang van de commissievergaderingen werd 
onderhandeld over de te behandelen problemen 

binnen het commissievraagstuk. Deze problemen 
werden geformuleerd in de zogenaamde informatie-
ve clausules (IC’s). Vervolgens zochten de jonge poli-
tici in spé naar oplossingen voor deze problemen die 
beschreven werden in de zogeheten operatieve clau-
sules (OC’s). De commissies werkten ijverig aan hun 
resoluties in de hoop dat de neergeschreven com-
promissen op steun konden rekenen van de meeste 
lidstaten, zodat de resoluties tijdens de Algemene 
Vergadering op de laatste dag van de Limburgse MEP 
Conferentie bij meerderheid van stemmen zouden 
worden aangenomen door het parlement. 

Sprekers opening Limburgse MEP Conferentie 2008,  
vlnr: Ria Oomen-Ruijten,Guy Frints en René van der Linden

De delegatieleiders presenteren met landenspeeches de EU-lidstaten 
die de verschillende deelnemende scholen tijdens de conferentie 
representeren

De jonge Europarlementariërs in spé bijeen voor de o!ciële opening in de Statenzaal van het Gouvernement in Maastricht
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O"ciële opening Limburgse MEP Conferentie 2008
Op maandagnamiddag vond de o!ciële opening 
van de Limburgse MEP Conferentie in de Provinciale 
Statenzaal van het Gouvernementsgebouw te Maas-
tricht plaats, waar op de laatste dag van de confe-
rentie tevens de Algemene Vergadering gehouden 
zou worden. Naast haar geweldige uitstraling, maakt 
ook de politieke historie deze zaal tot een toploca-
tie voor de zittingen van het MEP. Het Verdrag van 
Maastricht, dat de oprichting van de Europese Unie 
betekende, werd namelijk op 7 februari 1992 op deze 
plek ondertekend. 

René van der Linden, oud-voorzitter van de Parle-
mentaire Assemblee Raad van Europa, Ria Oomen-
Ruijten, Europarlementariër (beiden lid van het Co-
mité van Aanbeveling van Stichting MEP Limburg) 
en Guy Frints, bestuursvoorzitter van Stichting MEP 
Limburg, verzorgden de o!ciële opening. Na de in-
teressante en bovenal motiverende toespraken, was 
er voor het parlement de mogelijkheid om vragen 
te stellen aan Ria Oomen-Ruijten en René van der  
Linden, hetgeen een unieke kans was voor de deel-

nemers om nog meer te weten te komen over Euro-
pa. Ten slotte kregen de delegatieleiders van de ver-
schillende schooldelegaties de gelegenheid om in 
een landenspeech de EU-lidstaat die zij tijdens deze 
conferentie vertegenwoordigden voor te stellen aan 
het parlement. 

Informele avond
Na de intensieve commissievergaderingen van de eer-
ste twee dagen was er vanzelfsprekend de behoefte 
aan ontspanning. De deelnemers kregen daarom een 

De teambuilding tijdens de informele avond in Snowworld was goed voor de onderlinge contacten van de deelnemers

Het Limburgse Model European Parliament 2008 tijdens de  
informele avond
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gezellige, informele avond aangeboden in het winter-
sportcentrum SnowWorld. De formele kleding werd 
verruild voor warme winterkleding en al snel stond 
het voltallige parlement op de ski’s voor een team-
building. Deze informele avond was goed voor de 
onderlinge contacten van de deelnemers en tevens 
een uitstekende gelegenheid om de ervaringen van 
de eerste conferentiedagen met elkaar te delen.

"…voor mij was het MEP vooral erg leerzaam en gezellig 
door alle leuke mensen die ik heb ontmoet. Het MEP is 
daarom iets dat ik iedereen aanraad, ook mensen (zoals 
ik) die niet in de politiek willen. Het is onvergetelijk!" 
(Sander Meuzelaar, deelnemer Sint-Maartenscollege)

Delegatievergaderingen
Na een bedrijfsbezoek aan Sabic-Europe te Geleen 
werd er de derde conferentiedag tijdens de delegatie-
vergaderingen door de verschillende ‘landendelega-
ties’ druk vergaderd over de inmiddels voltooide reso-
luties van de verschillende commissies. De opgestelde 
voorstellen werden grondig bestudeerd en de stand-
punten voor de volgende dag van de verschillende 
‘lidstaten’ over het te voeren Europees beleid werden 
bepaald. Naast het Europees belang, werd er tijdens 
de delegatievergaderingen ook ruimschoots aan-
dacht besteed aan de belangen van de eigen lidstaat. 
De delegatieleden hebben tijdens de conferentie im-
mers ook de taak om voor ‘hun’ land op te komen. 

Het jeugdparlement in de raadzaal van het stadhuis van Kerkrade
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Lobbysessies 
Op woensdag 4 juni werd het parlement tevens har-
telijk ontvangen op het stadhuis door Burgemeester 
Jos Som van Kerkrade. Hij benadrukte in zijn toe-
spraak het belang van ‘euregionale samenwerking’, 
in het bijzonder voor een grensgemeente als Kerk-
rade. Het bezoek werd gecombineerd met een eer-
ste lobbysessie van het parlement. Onder het genot 
van een drankje bespraken de parlementariërs met 
elkaar de resoluties met het doel medestanders te 
vinden om standpunten voor het voetlicht te bren-
gen tijdens Algemene Vergadering die de volgende 
dag zou plaatsvinden. Tevens werd steun gezocht 
voor amendementen die tijdens de Algemene Verga-
dering konden worden ingebracht en die de resolu-
ties in het voordeel van de ondertekenende landen 
zouden wijzigen, mits deze bij meerderheid zouden 
worden aangenomen door het parlement. 

"…het is speciaal te ervaren dat je mensen misschien 
wel het meest eenvoudig kunt overhalen te stemmen 
voor jouw resolutie onder genot van een drankje tijdens 
het lobbyen..." (Otto-Jan Verkerk, deelnemer Graaf Huyn 
College)

De resultaten van deze eerste lobbysessie op het 
Stadhuis werden meegenomen bij een tweede reeks 
delegatievergaderingen die laat in de avond gevolgd 
werden door een tweede lobbysessie in het hotel. 
Samen met de delegatievergaderingen hebben de 
lobbysessies een wezenlijke bijgedragen geleverd 
aan de goede debatten de volgende dag tijdens de 
Algemene Vergadering. 

Algemene Vergadering 
Op donderdag 5 juni toog het voltallige parlement 
naar de Statenzaal van het Gouvernementsgebouw 
te Maastricht voor de Algemene Vergadering, hét 
moment waar iedereen de hele week naartoe had 
gewerkt. Niet alleen de aanblik van de jeugdige 
Euro parlementariërs in de chique vergaderzaal was 
realistisch, er werden daarnaast ook goede, inhoude-
lijke debatten gevoerd over de resoluties die aan het 
parlement ter stemming waren voorgelegd. 
De vergaderprotocollen, die voor de deelnemers in 
het begin van de conferentie nog tamelijk onwen-
nig waren, werden nu keurig toegepast zoals dat 
ook gebeurt tijdens de plenaire vergaderingen van 
het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg. 
Allereerst legden de commissies hun resolutie dan 
ook voor aan het parlement, waarna het parlement 
de commissie hierover aan de tand voelde en men 
onderling debatteerde of de betre$ende resolutie 
wel of geen verbetering zou zijn van het huidige 
Europese beleid. Na een laatste speech vóór de re-
solutie door de commissie brak het moment van de 
waarheid aan; het parlement bepaalde bij meerder-
heid van stemmen of de resolutie werd aangenomen 
of verworpen.

Burgemeester Jos Som ontvangt het Limburgse Model European 
Parliament 2008

Eerste lobbysessies in het Stadhuis te Kerkrade
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"…het MEP heeft mij verrast, ik had niet verwacht dat 
het zo leuk zou zijn! De dag waarop de resoluties wer-
den besproken, het moment waar iedereen toch naar 
toeleeft, was voor mij toch wel het hoogtepunt." (Niels 
Peeters, deelnemer Sint-Maartenscollege)

O"ciële sluiting Limburgse MEP Conferentie 2008
Voorzitter Guy Frints benadrukte tijdens de o!ciële 
sluiting van de Limburgse MEP Conferentie 2008 de 
enorme ontwikkeling die de ruim 70 afgevaardigden 
gedurende de week hebben doorgemaakt. De Con-
ferentie werd dan ook wederom als zeer succesvol 
ervaren door alle betrokkenen. Aan het eind maakte 
de heer Frints tevens de afvaardiging bekend die 
Limburg in september zou gaan vertegenwoordigen 
tijdens de Nationale MEP Conferentie 2008 te Den 
Haag.

De Limburgse MEP Conferentie, meer dan een spel!
De Limburgse MEP Conferentie is het belangrijkste 
project van Stichting MEP Limburg. Dankzij deze  

simulatie van het Europees Parlement is in 2008  
wederom aan jongeren uit heel Limburg de moge-
lijkheid geboden de Europese politiek zélf te erva-
ren. Gestoken in keurige kleding en zich bedienend 
van parlementaire taal, hebben de deelnemers zich 
volledig ingeleefd in de rol van een Europarlemen-
tariër. ‘Zal de resolutie aangenomen worden?’, ‘Is er 
misschien een vijandig amendement?’ en ‘Hoe zal 
mijn speech uitpakken?’ zijn enkele afwegingen die 
veelvuldig gemaakt werden. Zo vergaarden de deel-
nemers al doende kennis over  de manier waarop de 
Europese Unie besluiten neemt, welke problemen er 
op Europees niveau spelen en vooral welke oplos-
singen Europa te bieden heeft. De mogelijkheid om 
door te stromen naar één van de diverse vervolgtra-
jecten van het MEP was hierbij een extra stimulans 
voor de deelnemers. 

Echter, het leren begrijpen van politieke besluitvor-
mingsprocessen was niet het enige doel. Door de 
jongeren intensief te laten samenwerken, te leren 

Het Limburgse Model European Parliament 2008 tijdens haar plenaire vergaderingen in de Statenaal van het Gouvernement
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om compromissen te sluiten en hen de mogelijkheid 
te bieden om  op niveau te lobbyen, te speechen en 
bovenal te debatteren, heeft de Limburgse MEP Con-
ferentie 2008 een substantiële bijdrage geleverd aan 
de verbetering van de sociale en communicatieve 
vaardigheden van de deelnemende jongeren. 

Na de korte carrière als Europarlementariër is het 
voor de meeste deelnemers met nieuw opgedane 
ambities wel even wennen om weer terug te keren 
naar het ‘normale’ schoolleven. De opgedane erva-

ringen zullen echter in de toekomst zeker goed van 
pas komen, ongeacht of er een carrière binnen of 
buiten de politiek in het verschiet ligt. 

“Een leerproces als het MEP Limburg, daar kan geen 
enkel lesuur tegenop! Dit gaat veel verder, je leert niet 
alleen, je doet ook! En dat is zo super belangrijk om iets 
écht te begrijpen..." (Cedric Scholl, deelnemer Sophia-
num Scholengroep)

"Voor een week in de huid van een Europalementariër 
kruipen, goed leren praten maar nog beter leren luis-
teren, met de nieuwe vrienden die je in deze week hebt 
leren kennen over hun inzichten discussiëren en vooral 
zien hoe het eraan toe gaat in de politiek: Dat is wat de 
Limburgse conferentie van het MEP voor mij heeft be-
tekend!" (Manon van de Ven, deelnemer Porta Mosana 
College)

De heer Frints bedankt de schoolcoördinatoren van Stichting MEP 
Limburg voor hun inzet en medewerking

Voorzitter Guy Frints spreekt het MEP Limburg 2008 toe tijdens de o!ciële sluiting
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Van de meer dan duizend leerlingen die hebben 
meegedaan aan de provinciale zittingen van het 
Model European Parliament worden de 150 beste 
deelnemers afgevaardigd naar de jaarlijkse Nationale 
MEP Conferentie die een kleine week duurt. Zo heeft 
ook MEP Limburg de tien best presterende leerlin-
gen van de provinciale conferentie afgevaardigd 
naar deze nationale zitting. Elke provincie vertegen-
woordigt tijdens deze conferentie een lidstaat van 
de Europese Unie. Na een gedegen voorbereiding in 
commissievergaderingen die verspreid over heel Ne-
derland plaatsgevonden hebben, vindt in Den Haag 
de Algemene Vergadering plaats waarbij de deelne-
mers onderwerpen behandelen vanuit het gezichts-
punt het land dat zij vertegenwoordigen.

Delegatie
Onder begeleiding van de heer Frints, Provinciaal 
Coördinator van Stichting MEP Nederland, nam de 
volgende Limburgse afvaardiging van 21 tot en met 
26 september deel aan de Nationale MEP Conferentie 
2008:

LIMBURG &  
DE NATIONALE  
MEP CONFERENTIE

Latara Schellen (Stella Maris College) (Delegatieleider)  Cultuur en Onderwijs
Jasper Verstappen (College Rolduc)  Interne Markt en Consumentenbescherming
Kris Pulmanns (Bouwens van der Boijecollege)  Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Sid Pepels (Graaf Huyn College)  Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (II)
Manouk van de Winkel (Philips van Horne SG)  Industrie, Onderzoek en Energie
Elise Hermans (Raayland College)  Regionale Ontwikkeling
Manon van de Ven (Porta Mosana College)  Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
Mandy Bijsmans (College Rolduc)  Buitenlandse Zaken (II)
Raphael Lepot (Porta Mosana College)  Milieubeheer, Volksgezondheid & Voedselveiligheid (I)
Niels Peeters (Sint-Maartens College)  Buitenlandse Zaken (I)
Mark Buck (College Rolduc)  Commissievoorzitter Burgerlijke Vrijheden, Justitie & Binnenlandse Zaken
Lionne Kockelkoren (College Rolduc)  Hoofdredactrice Modern European Press
Dhr. Jasper Piepers  Begeleider
Dhr. Guy Frints  Provinciaal Coördinator Stichting MEP Nederland

De Limburgse delegatie voor de Nationale MEP Conferentie 2008  
op het Binnenhof te Den Haag
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"Het allerbelangrijkste vind ik toch wel de tijd die je met 
zoveel verschillende, relatief onbekende mensen door 
mag brengen, met allemaal een algemeen (Europees) 
doel. Allemaal jongeren die de neus dezelfde kant op 
hebben staan!" (Jasper Verstappen, College Rolduc)

Voorbereidingen
Elk delegatielid kreeg voorafgaand aan deze confe-
rentie een commissie toebedeeld. In de verschillende 
commissies komen actuele problemen aan de orde 
die ook in het Europees Parlement in Brussel of Straat-
burg spelen. Tijdens de voorbereidingen verdiepen 
de commissieleden zich in de actualiteiten en lezen 
ze zich in over de standpunten van hun land, voor 
Limburg in 2008 Slowakije, dat zij binnen de commis-
sie vertegenwoordigen. Ook moeten de Limburgse 
delegatieleden allemaal een opstel schrijven waarin 
zij eventuele problemen aankaarten en het nodige 
voorbereidend werk doen om tot goede oplossingen 
binnen hun commissies te kunnen komen.

Op zaterdag 13 september 2008 vond er een bijeen-
komst plaats waarbij de Limburgse delegatieleden 
elkaar zowel op formele als informele wijze leerden 
kennen ten behoeve van een goede samenwerking 
tijdens de nationale MEP conferentie. Een leuke ont-
spannende teambuilding werd georganiseerd voor 
de Limburgse delegatie die bestond uit een boot-
tocht, een wandeling door de grotten in de Sint Pie-
ters berg en een lunch op buitengoed Slevante. Ver-
volgens trok de delegatie zich terug om tijdens een 
vergadering de problemen omtrent de verschillende 
commissievraagstukken te bespreken. Iedereen hield 

een presentatie over zijn commissievraagstuk waar-
na er telkens de gelegenheid was voor de delegatie 
om te discussiëren. Op deze manier ontstond er een 
goed beeld van de standpunten die Limburgse de-
legatie uniform zou voorstaan tijdens de Nationale 
MEP Conferentie.

Deelname
Van 21 tot en met 26 september 2008 nam de Lim-
burgse delegatie deel aan de Nationale Conferentie 
van het Model European Parliament. De eerste 3 
dagen van de conferentie verbleven de delegatiele-
den voor hun commissievergaderingen in verschil-
lende steden in Nederland. Dit jaar waren het de 
provincies Flevoland, Groningen, Drenthe, Utrecht 
en Limburg die elk twee commissies ontvingen. Deze 
drie dagen startten met een teambuilding aangezien 
de leerlingen uit de verschillende provincies elkaar 
nog niet kenden. De twee dagen erna stonden volle-
dig in het teken van de commissievergaderingen met 
als doel tot goede oplossingen en compromissen te 
komen met betrekking tot de commissievraagstukken 
en vooral een goede resolutie op te stellen die voor-
gelegd zou worden aan het parlement tijdens de ple-
naire zitting aan het eind van de week in Den Haag.
 
“Het belangrijkste in mijn ogen was om tijdens de commis-
sievergaderingen positief voor de dag te komen en goed 
na te gaan of er sprake was van vooruitgang op de huidige  
situatie.” (Elise Hermans, afgevaardigde Raayland College)

Bij aankomst in Den Haag - na 3 dagen commissie-
vergaderingen - vond op de eerste dag de o!ciële 
opening van de conferentie plaats in de Oude Verga-
derzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Na een welkomstwoord van mevrouw Van Sminia-
Meijerink, Secretaris-Generaal van Stichting Model 
European Parliament Nederland, en een openings-
woord van de heer Wegter, de voorzitter van Stich-
ting MEP Nederland, was het aan de provinciale  
delegatieleiders om middels een landenspeech de te 
vertegenwoordigen lidstaat voor te stellen aan het 
parlement.

Delegatievergadering Limburgse afvaardiging Nationale MEP  
Conferentie 2008
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Na een der delegatievergaderingen ter voorberei-
ding op de plenaire zitting van de komende twee 
dagen, werd de Limburgse delegatie nog ontvangen 
in de Tweede Kamer door Kamerlid Ger Koopmans, 
tevens lid van het Comité van Aanbeveling van Stich-
ting MEP Limburg.

De tweedaagse Algemene Vergadering werd weder-
om in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal gehouden. Deze werd geopend 
door mevrouw Verbeet, voorzitter van de Tweede 
Kamer. Bij de Plenaire Zittingen werden dezelfde 

regels gehanteerd als in het Europees Parlement 
hetgeen resulteerde in goede en gestructureerde 
debatten met spannende stemmingen.

“Met name dankzij de geweldige delegatieleden van  
Limburg kan ik zeggen dat ik een enorm mooie week heb 
beleefd, waarin veel geleerd is, veel besproken is, maar 
ook veel gelachen is.” (Mandy Bijsmans, College Rolduc)
 
Aan het eind van deze enerverende week werd de 
Nationale MEP Conferentie gesloten met enkele 
woorden van secretaris-generaal van Sminia-Meije-
rink en werden alle deelnemers bedankt. Ook wer-
den de afgevaardigden voor de Internationale MEP 
Conferenties bekend gemaakt. Namens Limburg 
trad Raphaël Lepot van het Porta Mosana College uit 
Maastricht toe tot de Nederlandse delegatie. 

“Europa is heel belangrijk voor Nederland, maar veel 
mensen weten dat niet. In één week MEP leer je veel 
meer dan je normaal op school zou doen. Door het zelf 
mee te maken staat het niet zo ver van je af. Het was 
dan ook een geweldige week!” (Manouk van de Winkel,  
Philips van Horne SG)

Plenaire Vergadering Nationale MEP Conferentie in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer 

Diverse lidstaten vragen om spreektijd tijdens de plenaire zitting van 
het Nationale model European Parliament 2008
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Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven vinden de 
eerste drie dagen van de Nationale MEP Conferentie 
in verschillende provincies plaats. Een van deze gast-
provincies van de Nationale MEP Conferentie was dit 
jaar Limburg, waar in Kerkrade de Commissie Bur-
gerljke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken en 
de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie wer-
den ontvangen.

Op zondagmiddag 21 september kwamen dertig 
commissieleden afkomstig uit heel Nederland aan 
op het treinstation van Kerkrade. Om elkaar beter te 
leren kennen kregen de commissieleden onder be-
geleiding van hun commissievoorzitters door MEP 
Limburg een teambuilding in het GaiaPark te Kerk-
rade aangeboden. Vervolgens reisden de commissies 
naar hun verblijf in conferentieoord Rolduc alwaar de 
deelnemers een rondleiding door het historische ge-
bouwencomplex kregen.

De tweede dag van de conferentie werden de deelne-
mers welkom geheten door Chris Kuikman, de secretaris 
van de gemeente Kerkrade en tevens secretaris van het 

Zweckverband Eurode (een samenwerkingsverband 
tussen Kerkrade en Duitse buurgemeente Herzogen-
rath). Na zijn inspirerende woorden begonnen de twee 
commissies vol goede moed aan het opstellen van hun 
resoluties gedurende de commissievergaderingen. 
Tijdens deze vergaderingen, werden er innovatieve 
oplossingen bedacht voor complexe Europese proble-
men, wat aan het eind van de dag resulteerde in een 
goede opzet voor de resoluties. Na het diner op Rolduc 
werd de dag afgesloten met een informele avond.

LIMBURG  
GASTPROVINCIE  
NATIONALE   
MEP CONFERENTIE

De Commissie Industrie, Onderzoek en Energie tijdens de teambuil-
ding in het Gaiapark

De gemeentesecretaris van Kerkrade heet de commissieleden welkom

Overleg tijdens de commissievergadering over de uitwerking van een 
clausule voor een resolutie
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Tijdens de laatste vergaderdag in Kerkrade werden 
de resoluties in hun de"nitieve vorm gegoten. Ook 
werd de taakverdeling van de verschillende commis-
sieleden voor tijdens de plenaire vergadering te Den 
Haag gemaakt. Het verblijf in Limburg werd afgeslo-
ten met een diner in een Grieks restaurant waarna de 
avond in een ongedwongen sfeer werd voortgezet. 
Er werd onder andere een quiz georganiseerd waarin 
onderwerpen als, het MEP, Limburg en de verschil-
lende Europese instellingen centraal stonden.

De volgende dag reisden de commissieleden voor 
het tweede deel van de conferentie naar Den Haag, 
waar de o!ciële opening, delegatievergaderingen, 
algemene vergadering en o!ciële sluiting van de 
Nationale MEP Conferentie 2008 plaats zouden vin-
den. 

De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, en de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie, tijdens de ontvangst in Limburg
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Jaarlijks worden onder coördinatie van het secretari-
aat-generaal te Den Haag verschillende Internationale 
MEP Conferenties gehouden. Aan deze conferenties 
nemen alle 27 EU-lidstaten en enkele kandidaat-lid-
staten deel. In 2008 vormde So"a, Bulgarije het decor 
voor de internationale voorjaarsconferentie van het 
Model European Parliament. De internationale na-
jaarsconferentie vond plaats in Bratislava, Slowakije. 
Limburg delegeert jaarlijks 1 afgevaardigde naar een 
Internationale MEP Conferentie.

Van 8 tot en met 15 november 2008 heeft Raphaël 
Lepot (Porta Mosana College, Maastricht) namens 
Limburg binnen de Nederlandse delegatie aan de 
Internationale Conferentie van het Model European 
Parliament in Bratislava deelgenomen. In het verslag 
dat volgt, deelt Raphaël Lepot zijn ervaringen als af-
gevaardigde:

Verslag Internationale MEP Conferentie Bratislava 
Door Raphaël Lepot

Tijdens mijn deelname aan MEP Limburg, zei iemand 
tegen mij: ‘het MEP houdt nooit op’. Op dat moment 
begreep ik niet precies wat daarmee bedoeld werd. 
Toen ik gevraagd werd of ik deel wilde nemen aan 
de internationale conferentie wist ik precies wat er 
bedoeld werd: Als je eenmaal hebt deelgenomen 
aan een conferentie van het MEP, ben je alleen maar 
gemotiveerder om deel te nemen aan een mogelijke 
volgende conferentie.

Na de geslaagde nationale conferentie ging het alle-
maal erg snel. Ik kreeg de kans namens Limburg deel 
te nemen aan een van de twee internationale confe-
renties van het MEP. Al snel kreeg ik te horen dat ik 
van 8 – 15 november dit jaar mee mocht naar de con-
ferentie in Bratislava (Slowakije). De voorbereidingen 
begonnen, en mijn mailbox stroomde vol.

Op vliegveld Schiphol ontmoette ik zaterdagochtend 
erg vroeg voor het eerst mijn reisgezelschap. Een 
aantal kende ik nog van de nationale conferentie, de 
anderen leerde ik snel genoeg kennen. Het beloofde 
een leuke week te worden…
Na een lange reis kwamen we aan het eind van de 
middag aan in Bratislava, dat zich maar een uur rijden 
van Wenen bevindt. Daar werden we met verschil-
lende delegaties uit andere landen ondergebracht in 
een hotel aan de rand van de stad.

Die zondag was de eerste echte dag met een pro-
gramma. We werden onderverdeeld in onze com-
missies en besteedden de rest van de ochtend aan 
het elkaar beter leren kennen. Die middag begon 

LIMBURG &  
DE INTERNATIONALE  
MEP CONFERENTIE

Raphaël Lepot tijdens de plenaire zitting van de Internationale MEP 
Conferentie 2008 te Bratislava, Slowakije
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het echte werk: het maken van de resolutie. Ik zat in 
de commissie die zich bezighield met het vraagstuk 
over de integratie van immigranten van buiten de 
Europese Unie. Het begin verliep stroef omdat velen 
nog niet gewend waren aan het maken van een reso-
lutie, maar het integratieproces verliep snel.

Op maandagochtend was de o!ciële openingsce-
remonie waarin alle landen hun zogenoemde ‘lan-
denspeech’ hielden. Na de lunch ging iedereen weer 
hard aan het werk aan zijn resolutie en ’s avonds werd 
de Nederlandse delegatie ontvangen bij onze eigen 
ambassadeur en zijn vrouw, die van de gelegenheid 
gebruik maakte om een klein nationalistisch feestje 
te houden voor allemaal Nederlandse gasten. 

Dinsdag vloog de tijd voorbij en de steeds heftigere 
discussies verhinderden niet dat de sfeer alleen maar 
beter werd en de avonden alleen maar langer. Nu de 
resoluties klaar waren hadden we woensdagochtend 

even de tijd de stad te bekijken waar we al een aantal 
dagen waren, voor we woensdagmiddag de resolutie-
boeken uitgereikt kregen en er weer genoeg te doen 
viel als voorbereiding op de laatste twee dagen…

Donderdag en vrijdag werd de conferentie afge-
sloten met een tweedaagse algemene vergadering 
waaraan alle lidstaten en kandidaat lidstaten van 
de Europese Unie deelnamen. Het saamhorigheids-
gevoel groeide en je spreektijd verkorte omdat alle 
spreekbeurten verdeeld moesten worden onder de 
dertig aanwezige landen. Niettemin gaf het je een 
geweldig gevoel daar als Europarlementariër te zit-
ten die meebesliste over alle resoluties die de revue 
passeerde. De algemene vergadering vond plaats 
in de zaal van het Slowaakse Parlement. Deze zaal 
maakte zelfs indruk op de mensen die niet statusge-
voelig zijn. Je best doen om je in te leven in het Euro-
pees parlement was totaal niet moeilijk.

De Nederlandse delegatie op de trappen van het parlementsgebouw in Slowakije
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Meteen de eerste dag werd mijn resolutie behan-
deld. Ik keek er naar uit de plannen van onze commis-
sie aan de zaal voor te leggen en de discussie aan te 
gaan met mensen die een andere zienswijze hadden. 
Integratie is heel belangrijk voor álle lidstaten van de 
Europese Unie. Na de stemming bleek echter dat de 
resolutie verworpen was, zij het met maar één stem 
verschil. 

Vrijdagavond (en -nacht) werd de conferentie natuur-
lijk feestelijk afgesloten. Iedereen besefte dat de con-
ferentie ten einde was en niemand wilde naar huis. 
Iedereen beloofde bij elkaar op vakantie te komen 
en iedereen voorspelde al een kater die ze maandag-
ochtend op school zouden krijgen.

Zaterdag ging de Nederlandse delegatie gelukkig 
niet direct naar huis, maar ging samen met onze 
buren – de Belgen – een bezoek brengen aan het 
prachtige Wenen, alvorens ’s avonds terug te vliegen 
naar Amsterdam. Met een voldaan gevoel en een 
brok in onze keel moesten we die avond afscheid 
nemen van een onvoorstelbaar rijke ervaring.

Het Slowaaks Parlementgebouw, de indrukwekkende locatie voor de Algemene Vergadering van de Internationale MEP Conferentie 2008  
te Bratisalava, Slowakije
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In de afgelopen jaren is het idee van Europese Parle-
menten voor de jeugd buitengewoon goed aangesla-
gen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokke-
nen heeft ertoe geleid dat op dit moment in alle twaalf 
provincies en de regio Rotterdam conferenties worden 
gehouden. De leiding van de provinciale conferenties 
berust bij provinciale coördinatoren. Het bestuur van 
de Stichting Model European Parliament Nederland 
en de provinciale coördinatoren zien er op toe dat alle 
scholen, die betrokken zijn bij het simulatiespel ook in 
ruime mate aandacht aan dit project schenken. 

Op 24 september 2008, tijdens de openingsceremo-
nie van de Nationale MEP Conferentie 2008 in de 
Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, deelde de burgemeester van Den Haag, de 
heer J.J. van Aartsen, mee dat mevrouw mr. B.J. van 
Sminia-Meijerink wegens haar inzet voor het Model 
European Parliament was benoemd tot O!cier in de 
Orde van Oranje Nassau. Vervolgens overhandigde 
hij haar deze hoge onderscheiding. Burgemeester 

van Aartsen memoreerde dat mevrouw van Sminia 
het initiatief heeft genomen voor het MEP en al 20 
jaar de drijvende kracht is achter dit programma dat 
de jeugd dichter bij Europa brengt. 

Voorzitter Guy Frints, tevens Provinciaal Coördinator 
bij Stichting MEP Nederland, was aanwezig bij de 
heugelijke gebeurtenis en heeft na a#oop meteen 
felicitaties aan mevrouw van Sminia overgebracht 
namens Stichting MEP Limburg en deelnemende 
Limburgse scholen. 
Frints spreekt van een indrukwekkende gebeurte-
nis en een meer dan verdiende onderscheiding voor 
twee decennia van tomeloze inzet voor een initiatief 
dat we allen een warm hart toedichten; 
"Wanneer men zich bedenkt wat er allemaal wel niet bij 
komt kijken om alleen al in Limburg dit initiatief in stand 
te houden en hoeveel mensen daarvoor dagelijks in de 
weer zijn, dan is de bewondering des te groter voor deze 
vrouw die al jaren het gehele Europese en Nederlandse 
netwerk bijeen weet te houden!”

KONINKLIJKE  
ONDERSCHEIDING  
SECRETARIS-GENERAAL

Burgemeester van Aartsen valt onverwacht binnen bij de O!ciële 
Opening van de Nationale MEP Conferentie 2008

De Burgemeester van Den Haag, Dhr. Van Aartsen, decoreert  
mevrouw van Sminia met de onderscheiding van O!cier in de Orde 
van Oranje Nassau
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Reactie van mevrouw van Sminia op haar Koninklijke 
onderscheiding:
"Ik vind het natuurlijk 
prachtig dat ik een lintje 
heb gekregen, maar als 
ik een nagelschaartje bij 
me had, zou ik dit lintje 
in allemaal kleine stukjes 
willen knippen om uit te 
delen aan alle mensen 
die het MEP ondersteund 
hebben, Daarom zie ik 
het ook niet als een on-
derscheiding voor mij, 
maar als een blijk van 
waardering voor het MEP 
en wat dit project teweeg 
heeft gebracht." 
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Naast het ‘basistraject’, bestaande uit de schoolvoor-
ronde, de Limburgse MEP Conferentie, de Nationale MEP 
Conferentie en de Internationale MEP Conferentie, biedt 
Stichting MEP Limburg haar deelnemers – mede afhan-
kelijk van de actualiteit – extra vervolgtrajecten aan.
 
De Limburgse MEP Conferentie brengt dus niet alleen 
met zich mee dat Limburg is opgenomen binnen de 
nationale en internationale vertegenwoordiging, te-
vens vormt dit parlement een basis van waaruit wis-
selende projecten en extra activiteiten aangeboden 
kunnen worden. Dit zeker op momenten dat de jaar-
lijkse continuïteit van het parlement voor langere tijd 
is gewaarborgd.

In 2007 lanceerde Stichting MEP Limburg de extra acti-
viteiten voor het eerst met onder meer een Europadag, 
een bezoek aan Eurocommissaris Kroes, en bezoeken 
aan de Instellingen van de Raad van Europa te Straats-

burg. In 2008 werden, zoals blijkt uit een impressie op 
de volgende pagina’s, een bezoek aan het Europees 
Parlement in Brussel en een aantal meeloopdagen bij 
Tweede Kamerleden gerealiseerd. 

In de periode 2009-2011 zullen zowel een aantal in de 
voornoemde periode succesvol gebleken extra activi-
teiten georganiseerd worden als ook een aantal van de 
actualiteit en omstandigheden afhankelijke projecten.

Met in het eerste kwartaal van 2009 bijvoorbeeld al 
weer een reis naar de Raad van Europa en haar instel-
lingen te Straatsburg en bezoeken aan het Europees 
Parlement te Brussel en Straatsburg op het program-
ma, kunnen we niet anders concluderen dan dat deze 
activiteiten net dat beetje extra zijn wat onze uitzon-
derlijke deelnemers verdienen, zodat de beleving van 
het MEP niet ophoudt bij deelname aan de MEP con-
ferenties. 

EXTRA ACTIVITEITEN  
MEP LIMBURG

Een van de vele ‘extra activiteiten’; leerlingen van MEP Limburg op bezoek bij het Europees Parlement te Straatsburg
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Voor een Model European Parliament mag een bezoek 
aan het Europees Parlement natuurlijk niet ontbreken. 
Daarom organiseert Stichting MEP Limburg eens in de 
zoveel tijd een bezoek aan het Europees Parlement. 
Op uitnodiging van de Limburgse Europarlementariër 
Ria Oomen-Ruijten brachten 36 afgevaardigden van 
het Limburgse Model European Parliament op don-
derdag 27 maart 2008 een bezoek aan het Europees 
Parlement te Brussel, het centrum van de Europese 
politiek. De delegatie bestond uit afgevaardigden van 
de Limburgse MEP Conferentie van 2007, zodat de in-
teressante excursie tevens als een reünie diende voor 
de afvaardiging van dit parlement. 

Aangekomen in bij het Europees Parlementsgebouw 
hadden de jongeren een uitgebreid gesprek met Ria 
Oomen-Ruijten over haar werkzaamheden als Euro-
parlementariër. Daarbij kwam in het bijzonder ook 
het zojuist door haar gepresenteerde "Turkije rap-
port" aan bod. De mogelijke toetreding van Turkije 
tot de Europese Unie blijft een boeiend onderwerp 

van discussie, waarover Ria Oomen-Ruijten als ‘EU 
Turkije-rapporteur’ de deelnemers natuurlijk uitste-
kend kon informeren.

Hubert Beusmans, persoonlijk medewerker van Ria 
Oomen-Ruijten, voorzag de delegatie van alle beno-
digde achtergrondinformatie en verzorgde tevens 
een rondleiding door het Europees Parlement. Ook 
werd de delegatie door Jacqueline de Groot, lobbyist 
van de Provincie Limburg bij het eveneens in Brussel 
gevestigde Huis der Nederlandse Provinciën, geïn-
formeerd over de werkzaamheden van een lobbyist 
en de verschillende lobbytrajecten in het Brusselse. 

Na een rondleiding door het sfeervolle centrum van 
Brussel, besloot de delegatie de dag met een gezellig 
diner bij een voor het MEP vertrouwd restaurant aan 
het Vrijthof te Maastricht. Voor de deelnemers was 
het een uitstekende gelegenheid om na te praten 
over een gezellige en interessante dag en terug te 
kijken op hun eerdere deelname aan het MEP.

BEZOEK EUROPEES  
PARLEMENT BRUSSEL

Het Europees Parlementsgebouw te Brussel Ontvangst met een levendig betoog van de Limburgse  
Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten
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"... Hubert Beusmans werd tijdens zijn uitleg af en toe ge-
stoord door telefoontjes waarin hij op de hoogte gehou-
den werd over hoe laat Ria Oomen zou arriveren. Door 
deze periode van wachten werd onze belangstelling 
meer en meer gewekt naar haar, we kregen een beetje 
door hoe belangrijk ze is en wat voor een hoge functie 
ze daadwerkelijk heeft. Toen ze eindelijk kwam, was ze 
niet zoals ik me voorgesteld had, ze was beter. Over de 
mogelijke toetreding van Turkije tot de EU kregen we 
van haar een veel beter verhaal te horen dan je op de 
tv hoort of in de krant leest. Ze leek me een zeer daad-

krachtige vrouw te zijn, erg fel en toch heel oprecht. Dit 
gesprek was zeker het hoogtepunt van de dag..." (Robin 
Werner, afgevaardigde Graaf Huyn College)

"Ik vond het kijkje in de Brusselse politiek erg interes-
sant! Als je door het gigantische gebouw van het Euro-
pees Parlement loopt, krijg je al de indruk dat het hier 
gebeurt, dat hier belangrijke besluiten voor Europa 
worden genomen. Het is leuk om te zien dat hier wer-
kelijk gebeurt wat tijdens een MEP Conferentie op kleine 
schaal wordt gedaan." (Luc Evers)

Hubert Beusmans geeft een rondleiding door het Europees  
Parlementsgebouw

Afvaardiging Model European Parliament Limburg 2007, bezoek Europees Parlement Brussel 27 maart 2008

De Plenaire Vergaderzaal van het Europees Parlement te Brussel
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Normaliter zijn de projecten van het MEP politiek 
neutraal. Om ook een beeld te geven van de werk-
zaamheden van politici, organiseert MEP Limburg 
sinds 2008 zo nu en dan een meeloopdag bij een po-
liticus uit de Tweede Kamer. Op deze manier wordt bij 
een selecte groep deelnemers aan de projecten van 
MEP Limburg een goede indruk verschaft van het rei-
len en zeilen in de politiek en wellicht aan eventuele 
politieke ambities een nieuwe impuls gegeven. 

Hieronder treft u een greep uit de ervaringen die zijn 
opgedaan bij de meeloopdagen:

  Meeloopdag bij: Frans Weekers (VVD)

Deelnemers: Yor Burlet 
(Graaf Huyn College) en 
Tim Geuns (Philips van 
Horne Scholengroep)
Wanneer: 25 maart 
2008

“Dinsdag 25 maart ben ik samen met Tim Geuns, leerlin-
gen van het Graaf Huyn College en de Philips van Horne 
SG, uitgenodigd om een dag mee te lopen bij het VVD-
kamerlid Frans Weekers in Den Haag. Na aankomst 
kregen we eerst een rondleiding door de gebouwen 
van de Tweede Kamer verzorgd door de persoonlijke 
medewerker van Frans Weekers. Hierna kregen we kans 
te lunchen met Weekers zelf en werden we door hem bij 
de VVD-fractievergadering uitgenodigd, vooral op die 
momenten hebben we de Nederlandse politiek van heel 

dichtbij meegemaakt, dichterbij kan bijna niet. Het was 
voor ons dan ook een uitgelezen kans om met verschil-
lende VVD-politici over de actualiteiten van dat mo-
ment te spreken (zoals Fitna, de #lm van Geert Wilders 
die toen op het punt stond uitgebracht te worden). Na 
deze ontmoetingen hebben we nog het vragenuurtje van 
de Tweede Kamer bij mogen wonen. Deze dag heeft ons 
enorm veel inzicht gegeven in werkelijke gang van zaken 
in de Haagse politiek. Voor het eerst besefte ik pas écht 
dat al die politici doodnormale mensen zijn, die binnen 
de fractiegebouwen enorm vriendschappelijk en gezellig 
met elkaar omgaan” (Yor Burlet, Graaf Huyn College)
 

  Meeloopdag bij: Ger Koopmans (CDA)

Deelnemers: Mark Buck (College Rolduc) en 
Lionne Kockelkoren (College Rolduc)
Wanneer: 1 april 2008

“Op 1 april werden Mark Buck en ik, allebei afkomstig 
van College Rolduc, afgevaardigd naar Den Haag voor 
een meeloopdag met CDA Tweede Kamerlid Ger Koop-

MEELOOPDAGEN
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mans. Toevallig was juist op die dag het spoeddebat 
over de #lm van Geert Wilders gepland en dit maakte 
de hele dag extra interessant en spannend! Wat mij 
erg opviel, waren de overeenkomsten met het MEP. De 
gang van zaken was praktisch gelijk en ook de manier 
van debatteren ging op dezelfde manier. Het was erg 
leuk om te zien dat wat wij in theorie hebben gedaan op 
MEP Limburg, ook daadwerkelijk gebeurd in de praktijk 
op nationaal uitvoerbaar niveau.” (Lionne Kockelkoren, 
College Rolduc)
 

  Meeloopdag bij: To!c Dibi (Groen Links)

Deelnemers: Jente Waal (Porta Mosana College)
Wanneer: 8 april 2008

“Mijn reis naar de regeringsstad Den Haag begon op 8 
april 2008. Ik had de eer om een dag mee te lopen met 
het Tweede Kamerlid To#c Dibi van Groenlinks. Onder 
zijn hartelijke begeleiding kreeg ik een kijkje in het hart 
van de democratie en het werk van een Kamerlid. Zo 
had ik bijvoorbeeld de eer om een fractievergadering 
bij te wonen, zijn voorbereidingen voor een debat te 
aanschouwen, maar ook om het vragenuurtje mee te 
maken. Onder andere de opvang van asielzoekers in 
bungalowkampen stond deze dag op de agenda, maar 
daarnaast ook de visumweigering van Soedan voor dhr. 
Van Middelkoop. Op deze dag heb ik een unieke blik ge-
kregen in de politiek. Het MEP Limburg en dhr. Dibi heb-
ben mij een goede gelegenheid gegeven om een kijkje te 
nemen achter de schermen van de Nederlandse politiek. 
Door deze ervaring heb ik het contrast met de Europese 

Unie kunnen zien, en daarnaast ook de waarde van 
beide systemen ervaren.” Jente Waal, leerling van het 
Porta Mosana College
 

  Meeloopdag bij: Pauline Smeets (PvdA)

Deelnemers:  
Amiran Yaghout (Porta 
Mosana College) en Luc 
Evers (Graaf Huyn College)
Wanneer: 17 juni 2008

“Het is verbazend om te zien hoe veel taken Tweede 
Kamerleden hebben. De Tweede Kamer politica van 
de PvdA waarmee wij, Amiran Yaghout en ik, een dag 
mee mochten lopen, was Pauline Smeets en ze vertelde 
dat ze gemiddeld van acht uur ’s morgens tot tien uur 
’s avonds werkt; veel vrije tijd heeft ze niet. Je hoort wel 
eens dat politici in de Tweede Kamer niet veel zouden 
uitvoeren, maar het tegendeel is waar! Ik heb enorm 
veel respect voor hoe zij het niet alleen volhoudt, maar 
ook haar werk met veel plezier blijft doen! Of de politiek 
iets voor mij is? Het lijkt me in ieder geval zeer uitdagend 
en gevarieerd werk!” Luc Evers, Graaf Huyn College.
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De website van Stichting MEP Limburg heeft een 
handige uitbreiding ondergaan. Onder het nieuwe 
multimediamenu treft de bezoeker onder meer foto-
albums van de diverse activiteiten van het MEP en 
een "lmgalerij. Ook kan men in dit menu terecht voor 
een overzicht van handige weblinks of om bijvoor-
beeld de uitgaven van de ‘Model European Press’ of 
onze nieuwsbrieven terug te lezen. Met name deze 
multimediapagina maar ook de nieuwspagina op 
www.meplimburg.nl werden in 2008 dan ook druk 
bezocht. Stichting MEP Limburg ontving van veel 
mensen spontane en positieve reacties op haar web-
site. Het streven was en blijft een overzichtelijke en 
actuele website waardoor geïnteresseerden gemak-
kelijk op de hoogte kunnen blijven de activiteiten die 
Stichting MEP Limburg ontplooit.

"De website is echt hartstikke mooi geworden! Super om 
foto's van activiteiten te zien waar ik nog aan heb deel-
genomen. Daarnaast is het in ieder geval leuk om via de 
nieuwsbrief nog op de hoogte te blijven van het wel en 
wee van het MEP". (Edith Janssen, oud-deelnemer)

“Bezoek ons multimediamenu op 
www.meplimburg.nl”

MULTIMEDIA
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Prominenten over het MEP

Gerd Leers, Burgemeester van Maastricht: ‘Ik vind het 
initiatief van het Model European Parliament geweldig 
(…)  jongeren leren zichzelf iets over Europa’

Gerdi Verbeet, Voorzitter Tweede Kamer: ‘Het initiatief 
van het Model European Parliament is buitengewoon 
belangrijk (…) Het is belangrijk dat jongeren begrijpen 
hoe Europa werkt’

Hans van Baalen, Tweede Kamerlid: ‘De professionaliteit  
van de debatten van het MEP heeft mij getro"en, die 
zijn eigenlijk net zo goed als in de Tweede Kamer of het  
Europees Parlement’

Dit zijn enkele voorbeelden van de uitspraken die 
gedaan worden in een kort "lmpje, samengesteld 
door Stichting MEP Limburg, met de mening van 
een aantal politici over het MEP. Het "lmpje met de 
prominenten is een ‘spin-o$’ van de reeds in 2007 
met succes gelanceerde voorlichtings"lm over de  
activiteiten van het Model European Parliament en te 
bekijken op www.meplimburg.nl bij de "lmgalerij in 
het multimediamenu. 

Politici over het MEP, van boven naar beneden en van links naar rechts: Gerd Leers, Gerdi Verbeet, Hans van Baalen, Ger Koopmans, en To#c Dibi, en 
Martijn van Dam.
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Op maandag 16 juni 2008 stond Guy Frints centraal in 
het TV programma 100% Limburg. In dit programma 
van TV Limburg wordt een podium geboden voor 
mensen die zich op een bijzondere manier onder-
scheiden voor de provincie Limburg. 
Presentatrice Raja Moussaoui interviewde onze be-
stuursvoorzitter onder meer over het belang dat Lim-
burgse jongeren hun communicatieve vaardigheden 
ontwikkelen, zich interesseren voor de politiek en  
inzicht krijgen in politieke besluitvormingsprocessen: 
onderwerpen die een aantal jaren geleden tevens 
aan de basis lagen voor het initiatief van Guy Frints 
tot oprichting van het Model European Parliament in 
Limburg.

“Bekijk deze a!evering van 100% Limburg bij ons 
multimediamenu op www.meplimburg.nl”
 

VOORZITTER GUY FRINTS  
BIJ 100% LIMBURG
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Nieuw tijdens de Limburgse MEP Conferentie van 
2008 waren de uitgaven van de Model European 
Press. Deze ‘MEP-krantjes' werden onder het motto 
"door jongeren voor jongeren" door ‘parlemen-
taire journalisten' uitgebracht om zo het parlement 
te informeren over de laatste ontwikkelingen en  
wetenswaardigheden tijdens de conferentie. Ook 
publiceerden de jonge journalisten onder leiding 
van Werkgroepslid Lionne Kockelkoren een aantal 
interviews met politici. 

De maar liefst 12 edities van de ‘Model European 
Press’ in 2008 geven een heel compleet beeld van het 
reilen en zijlen tijdens de Limburgse MEP Conferentie 
en zijn weer eens een andere manier, dit maal door 
de ogen van de deelnemers zelf en van moment tot 
moment, om de gang van zaken tijdens de conferen-
tie te communiceren.

“Bekijk de uitgaven van de ‘Model European Press’ 
op www.meplimburg.nl”

MODEL EUROPEAN PRESS

Tijdens de Limburgse MEP Conferentie van 2008 heeft ‘The Model European Press’ maar liefst 12 krantjes uitgebracht, die een heel compleet beeld 
geven van de activiteiten van de Europarlementariërs in spé
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Naast informatieverscha!ng via haar website en 
jaarverslagen, vindt de Stichting MEP Limburg het 
belangrijk om ook periodiek te informeren over ac-
tuele ontwikkelingen en het laatste MEP-nieuws. 
Daartoe introduceerde Stichting MEP Limburg in 
2008 haar digitale nieuwsbrief die ongeveer eens per 
twee maanden wordt uitgegeven en waarvoor zich 
in dit eerste jaar zich maar liefst al ruim 700 abonnees 
aanmeldden. 

“Meld u aan voor de nieuwsbrief op 
www.meplimburg.nl”

DIGITALE NIEUWSBRIEF
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Dank gaat uit naar allen die aan de activiteiten van 

het Model European Parliament in Limburg mede-

werking verlenen, de activiteiten mogelijk maken of 

steunen.

De activiteiten van Stichting Model European 

Parliament Limburg worden mede mogelijk ge-

maakt dankzij steun van de Provincie Limburg en 

SABIC Europe: 

Colofon

Stichting Model European Parliament Limburg

Postbus 5140 

6202WG MAASTRICHT 

T |  06- 421 040 59

E |  info@meplimburg.nl

I |  www.meplimburg.nl

Druk: Andi Druk, Maastricht-Airport

DANK

Maart 2009



www.meplimburg.nl


