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PROJECT 2017
Op 7 februari 2017 was het precies 25 jaar geleden 

dat het Verdrag van Maastricht werd getekend. Ter 

herdenking hiervan heeft Stichting MEP Limburg 

in 2017 verscheidene activiteiten georganiseerd 

in het kader van de Europese Unie en het verdrag. 

De activiteiten dienden als aanvulling op het 

standaard programma dat de Stichting aanbiedt 

en waren voor een breder publiek toegankelijk. 

Zo konden niet alleen alumni deelnemen, maar 

eenieder die geïnteresseerd was. Hiermee heeft 

de Stichting in 2017 veel nieuwe gezichten mogen 

verwelkomen. 

Op 7 februari vond de kick-off van ons project 
plaats. MEP Limburg verzorgde een pub-quiz voor 
bezoekers van het YO!Fest, een Europees festival 
georganiseerd door en voor jongeren. De tweede 
activiteit heette ‘Generatie Maastricht: op date met 
Europa’. Op 25 maart konden alumni en andere 
geïnteresseerden een lezing bijwonen van Jan 
Vos, oud-Tweede Kamerlid. Na de lezing was er de 
mogelijkheid om te speeddaten met gasten uit de 
politiek, het bedrijfsleven of de journalistiek. 
In mei organiseerde MEP Limburg een speciale, 
iets informelere activiteit. Tijdens ‘Proef Europa – 
Beleef, ontdek & geniet!’ kregen de deelnemers de 
kans om Europa op een andere manier te beleven 
en te (her)ontdekken. De activiteit startte met een 
indrukwekkende lezing van Jan Terlouw. Hij had een 
prachtig authentiek verhaal over levenservaringen, 
zoals de Tweede Wereldoorlog. Ook benadrukte hij 
het belang van de rol die de Europese Unie speelt 
in ons leven. Hierna waren er gedurende de hele 
middag verschillende Europese workshops. Zo werd 
er enthousiast deelgenomen aan salsa lessen, wijn 
en spijs proeverijen en quizzen over Europa . Tijdens 
deze meer dan geslaagde activiteit konden onze 
gasten genieten van verschillende versnaperingen 
met een Europees tintje. Als afsluiter van Project 
2017 organiseerde Stichting MEP Limburg een heus 
gala! Op 25 november genoten vele alumni van 
het MEP Limburg gala bij Thiessen Wijnkoopers. 
Het gala was dan ook een fijn reüniemoment. Alle 
aanwezigen konden terugkijken op een wederom 
geslaagd MEP-jaar. Met deze afsluiter heeft onze 
stichting een uniek project georganiseerd om het 
Verdrag van Maastricht te herdenken. 

4 t/m 11 november 2017

INTERNATIONALE MODEL 
EUROPEAN PARLIAMENT 
CONFERENTIE HELSINKI
Door Sanne van Kessel, 
delegatielid van MEP Limburg 2017
Het was erg bijzonder om de internationale MEP 
Conferentie in Helsinki te mogen bijwonen. Vooral 
om in en buiten de commissievergaderingen 
de cultuur en denkwijzen van deelnemers uit 
verschillende landen te leren kennen. Ik betrapte 
mezelf erop dat ik veel zaken bekeek vanuit mijn 
Nederlandse perspectief. In dit kader is alles erg 
goed geregeld. Zo merkte ik dat Nederlandse MEP-
deelnemers snel overwegen om een instantie in 
het leven te roepen, en dat dit vastgeroest zit in hun 
denkpatroon. Commissieleden uit andere landen 
hadden hier vaak een tegengestelde mening over. 
Ik kan met een tevreden gevoel terugkijken op het 
verloop van de gehele conferentie. Tijdens deze 
week heb ik mijn gezonde portie zelfstandigheid 
en Google Maps erg vaak nodig gehad. Eenmaal 
teruggekomen uit Helsinki, dacht ik af en toe zelfs 
in het Engels! Zoveel indruk heeft deze week op mij 
gemaakt. Al met al was het een ervaring om nooit 
te vergeten! 

20 en 21 november 2017

FRANKFURTREIS
Na in 2016 een goede pilot te hebben gedraaid 

met de Frankfurtreis, vond dit najaar de tweede 

editie plaats. Vorig jaar lag de nadruk op het 

bezoeken van de Europese Centrale Bank. Dit 

jaar heeft Stichting MEP Limburg twee extra 

bezoeken aan plaatselijke banken aan het 

programma toegevoegd. Dit om het beeld van  

het economisch hart van Europa te verruimen.

De deelnemers werden maandagochtend al 
vroeg verwacht op het station in Sittard, zodat 
de enthousiaste groep kon vertrekken naar 
Frankfurt om direct een bezoek te brengen aan de 
Europese Centrale Bank. Daar kreeg de groep een 
interessante presentatie en er ontstond al snel veel 
interactie. Na het bezoek werd er heerlijk geluncht 
bij de Frankfurter Küche. De dag werd voortgezet 
met een Walking Tour door de binnenstad van 
het mooie Frankfurt. De tour eindigde bij de 
Observation Desk van de Main Tower. De tweede 
dag stond in het teken van een kennismaking 
met de plaatselijke banken, met in de ochtend 
een bezoek aan de Deutsche Bundesbank. Daar 
kreeg de groep een leerzame presentatie over 
het Duitse bankleven. Het bezoek aan Frankfurt 
Stock Exchange beviel de groep erg goed. Hierna 
is de GLS-bank bezocht. Na een indrukwekkende 
uiteenzetting over het duurzaam bankieren zijn we 
moe en voldaan teruggereisd naar Limburg. 

Het MEP is een prachtig voorbeeld 
van jeugdparticipatie en interesse 

van jeugdigen voor de Europese 
Unie en eenwording. Jonge mensen 

die serieus aan de slag gaan met 
politieke vraagstukken en allen op 
hun wijze in de toekomst door deze 

MEP-deelname een belangrijke 
rol gaan spelen voor onze 

maatschappij en samenleving.

Ingrid Wouters-Smeets, Burgerfractielid  
bij Gemeente Gulpen-Wittem

Door Louisa Overschie, 
commissievoorzitter van MEP Limburg 2017
Na afloop van mijn deelname aan de Straatsburgreis 
werd ik gevraagd om een week commissievoorzitter 
te zijn op de regionale conferentie. Naast deze 
bijzondere ervaring, had ik ook het geluk om 
deel te mogen nemen als voorzitter aan de 
nationale conferentie in Den Haag. Vervolgens 
werd ik onverwachts uitgenodigd om als 
commissievoorzitter de Nederlandse delegatie 
te begeleiden naar Helsinki, waar in november de 
47ste internationale MEP conferentie plaatsvond.  
De commissie ‘Women’s Rights and Gender Equality’ 
heb ik deze week mogen voorzitten en bijstaan in 
het opstellen van een resolutie omtrent de discussie 
over het “Glazen Plafond”. Dit plafond betreft de 
barrière die vrouwen ervaren in het bedrijfsleven. 
De diversiteit en samenkomst van verschillende 
culturen en daarmee ook visies, zorgden ervoor  dat 
ik een onvergetelijke week heb beleefd in Finland. 
Het Europa dat in de toekomst door deze jeugd 
zal of wil worden uitgedragen kwam sterk naar 
voren, en daarmee ook het gevoel van eenheid en 
samenhorigheid. 
Een week met 30 landen (Canada als waarnemende 
lidstaat en Turkije als kandidaat-lidstaat) in 
het koude en donkere Helsinki, zorgde bij de 
Nederlandse delegatie voor een gevoel van 
tevredenheid en trots. Trots op Nederland, de 
Europese Unie, maar ook zeker op de prestaties 
van het Model European Parliament, met Limburg 
in het bijzonder. En dit alles, met het oog op  
de toekomst.

“Discover Europe, the Floor is yours!”



Als mensen aan Maastricht 
denken, dan denken ze aan de 

EU. Maastricht moet ook na de 
25e verjaardag een plaats blijven 

voor de open discussie over de 
positieve toekomst en ook over de 

aandachtspunten van de  
Europese Unie!

Michiel Dijkman, Head of Corporate Affairs 
Samsung Benelux en Lid Raad van Advies  

MEP Limburg

Geachte lezer,

Het is me een grote eer dat ik u ook dit jaar, 

namens Stichting Model European Parliament 

Limburg, een jaarverslag mag voorleggen waarin 

we terugblikken op een uitmuntend werkjaar. 

Het was een unieke editie met een meer dan 

goedgevuld jaarprogramma, want we hadden 

immers een reden om te vieren. Het doet me dan 

ook deugd om samen met u een feestjaar, waarin 

het jubileum van het ‘Verdrag van Maastricht’ 

centraal stond, in herinnering te brengen. 

Dat het een onvergetelijke feesteditie was, is u 
ongetwijfeld niet ontgaan. Op 7 februari 1992 
werd het befaamde ‘Verdrag van Maastricht’, ter 
oprichting van de Europese Unie, ondertekend.
Dat dit verdrag een wezenlijke impact zou 
hebben, stond van meet af aan vast en tot op de 
dag van dit schrijven beheerst het nog steeds ons 
dagelijks leven. Er was dan ook reden genoeg om 
in 2017 hierbij stil te staan. Gedurende het hele jaar 
werden speciale activiteiten georganiseerd om de 
viering van de 25ste verjaardag van het verdrag 
van Maastricht dichter bij onze deelnemers en 
andere geïnteresseerden te brengen.

Ofschoon we in 2017 stil stonden bij de 
verwezenlijkingen van het verleden, werd er 
geen afbreuk gedaan aan onze klassieke mix 
van activiteiten. De reis naar de Europese en 
financiële instanties in Frankfurt is inmiddels 
een vaste waarde geworden die jaarlijks zal 
terugkeren. Hierdoor zijn we ervan overtuigd 
dat, samen met de bezoeken aan Brussel, 
Luxemburg en Straatsburg, we zo goed als alle 
beduidende Europese instanties aandoen. Verder 
is er ook ingezet op het traditionele parcours 
voor de deelnemers. Vanaf heden kunnen wij 
‘alle’ deelnemende scholen een vervolgtraject 
aanbieden voor hun excellerende leerlingen, waar 
dat in het verleden nog problematisch was voor 
de Vlaamse scholieren.

24 t/m 29 september 2017

NATIONALE MODEL 
EUROPEAN PARLIAMENT 
CONFERENTIE 
Op 24 september 2017 vond de aftrap plaats 

van de Nationale MEP Conferentie. Dit jaar 

vertegenwoordigde de Limburgse delegatie 

Italië op de 29ste conferentie van Nederland. 

De deelnemers onder leiding van een 

commissievoorzitter, afkomstig van de 14 

deelnemende scholen, waren deze week verspreid 

over heel Nederland om resoluties op te stellen en 

vurige debatten te voeren. 

Nadat de deelnemers zich in de Italiaanse 
cultuur hadden verdiept, reisden ze allemaal naar 
verschillende steden in Nederland. Hier vonden 
op maandag en dinsdag vergaderingen plaats 
met commissieleden. Er werden oplossingen 
gezocht voor de aan de kaak gestelde problemen 
en er werd gewerkt aan een ijzersterke resolutie. 
Na deze intensieve formele, en soms ook 
informele, bijeenkomsten reisden de deelnemers 

ACTIVITEITENAGENDA 2018  
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VOORWOORD

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR:

Naar jaarlijkse gewoonte sta ik ook graag even stil 
bij de onvoorwaardelijke inzet van iedereen die 
betrokken is bij de verwezenlijking van ons project  
en haar doelen. Gedurende het afgelopen jaar 
werden meer activiteiten dan ooit georganiseerd. 
Hoewel de aspiratie en wilskracht hiervoor 
steevast aanwezig zijn binnen het bestuur van 
de Stichting, zouden die grootse ambities niet 
mogelijk zijn geweest zonder de steun van al 
onze externe contacten. We spreken dan ook 
graag onze uitdrukkelijke dank en waardering uit 
aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Limburg. Verder ook aan de leden 
van het Comité van Aanbeveling en de Raad van 
Advies, MEP Nederland, de (oud)deelnemers, 
de scholenstichtingen en de directies en 
schoolcoördinatoren van de deelnemende 
scholen wiens hulp en steun onontbeerlijk zijn 
tijdens de verwezenlijking van alle activiteiten. 
Tenslotte danken we ook specifiek alle sprekers 
die we hebben mogen ontvangen tijdens 
deze speciale editie van een memorabel 
‘MEP-jaar’. Aan lokale, provinciale of nationale 
politici tot juristen, journalisten en auteurs,  
een welgemeende dankjewel.

Hoewel het komende werkjaar geen feesteditie 
zal zijn zoals 2017 was, zal 2018 zeker niet moeten 
onderdoen. Afgelopen jaar hebben we door een 
verscheidenheid aan unieke activiteiten meer 
jongeren dan ooit kunnen laten proeven van de 
Stichting en daarbij uitbreiding van Europa en al 
haar instellingen. Deze positieve tendens zal ook 
komend jaar worden beoogd. In 2018 worden de 
vooralsnog laatste stappen gezet in het kader 
van de uitbreiding van ons klassieke bereik. Door 
de participatie van twee extra scholen zullen we 
zowel in Nederland als in Vlaanderen een nog 
groter werkterrein hebben. Komend jaar gaan 
we een periode van uitbreiding, innovatie en 
intensivering tegemoet. Wij kijken vergenoegd uit 
om ook in 2018 wederom aan de slag te gaan met 
het inmiddels welbekende scala aan activiteiten 
van Stichting MEP Limburg. Opdat 2018 een jaar 
wordt waarin de stichting verder kan gedijen.

Hoogachtend,
Mathijs Van Haver

op woensdag naar het politieke hart van Nederland. 
In Den Haag kwamen alle afgevaardigden van het 
Model European Parliament Nederland bij elkaar om 
de opening bij te wonen in de Eerste Kamer. Na de 
inspirerende landenspeeches kregen de deelnemers 
de tijd om de stad te verkennen. 

Donderdag en vrijdag begon de dag vroeg voor 
onze deelnemers. Om stipt 9:00 uur startten de 
resolutiebehandelingen. De scherpe voor- en 
tegenspeeches zorgden ervoor dat het politieke 
debat constant belangwekkend bleef. Dit vergde 
uiterste concentratie van de deelnemers. De 
deelnemers kregen naast het harde werken 
uiteraard ook tijd voor ontspanning. Zo verzorgde 
Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid, een 
rondleiding door het regeringsgebouw en bood hij 
een diner aan bij de Nieuwspoort. De conferentie 
werd afgesloten met de bekendmaking van de 
deelnemers aan de Internationale conferenties. 
Sanne van Kessel als deelnemer en Louisa Overschie 
als commissievoorzitter werden geselecteerd om 
Limburg te vertegenwoordigen op de Internationale 
conferentie in Helsinki. 

STRAATSBURGREIS 22 t/m 26 januari

BRUSSELREIS 8 maart 

REGIONALE CONFERENTIE 15 t/m 19 april

2018

Dankwoord

Dit jaar wensen we graag, namens alle 
deelnemers aan de vele activiteiten 
die georganiseerd zijn in het kader 
van het jubileum van het Verdrag van 
Maastricht, in het bijzonder dank uit 
te spreken aan de Provincie Limburg, 
zonder wiens steun het onmogelijk was 
om afgelopen jaar te realiseren. 

Het MEP is een prachtige 
leerschool voor (politiek) 

zelfbewuste, Europese burgers. 
Geweldig om zoveel betrokken 

jongeren te zien debatteren over 
de toekomst van Europa.

Ger Koopmans, Gedeputeerde Financiën, 
Sport en Cultuur bij Provincie Limburg


