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 Wat is je volledige naam? 
 ‘Sanne Bartholina Wilhelmina van 

Kessel’

 Van welke commissie ben je 
voorzitter? 

 ‘‘Milieubeheer, Volksgezondheid en 
Voedselveiligheid’

 
 Wat is jouw grootste MEP blunder? 
 ‘Toen ik tijdens de Internationale 

Conferentie in Helsinki alleen volledig 
verdwaald was’  

 Wat is je ‘guilty pleasure’? 
 ‘Het hehele jaar door 

carnavalsmuziek luisteren.’ 

CV: Sanne
Ken je

   

Plenair Debat 
Persconferentie

  
  •  Wat er ook gebeurt: blijf positief, rustig en kijk niet te veel naar je blaadje, maar 

meer naar de zaal. Uitstraling is belangrijk.
  •  De Persconferentie biedt de mogelijkheid om jullie resoluties zo goed mogelijk 

voor te stellen en onduidelijkheden op te klaren. Deze is dus niet bedoeld om de 
resoluties af te kraken. Wees zeker niet bang voor deze mooie opportuniteit!

  •  Bedenk al van te voren welke vragen je zou kunnen krijgen, dit zorgt voor meer 
zelfzekerheid.

  •  Zorg altijd dat je duidelijk en verstaanbaar bent.
  •  Heb vertrouwen in je commissieleden die naar voren gaan tijdens de 

Persconferentie en Plenaire Debat, zij zijn met een reden uitgekozen.

 Commissie Internationale Handel 
heeft het vraagstuk over de vrije 
handel. Het wordt al snel duidelijk 
dat deze commissie erg enthousiast 
bezig is. Er heerst een opgewonden 
sfeer en  van alle kanten komen er 
nieuwe ideeën. Zo is deze creatieve 
commissie onder andere van plan 
een tweedelig orgaan op te richten. 
Over de naam van dit subsidiërende 
orgaan wordt nog flink gespeculeerd. 
Wanneer dit tot onrust dreigt te 
leiden, lost commissievoorzitter 
Nova dit op een gepaste manier 
op. Om ervoor te zorgen dat deze 
lange dag niet te vermoeiend wordt, 
wisselt Nova de formele momenten 
af  met informele momenten.

  INHA’s manier van werken is in één 
woord te omschrijven: teamwork! 
De commissieleden zijn duidelijk 
gemotiveerd om de resoluties op tijd af te 
krijgen en de groep luistert aandachtig 
naar en reageert scherp op elkaar. 

  Ze zijn erg efficiënt bezig, door het 
bedenken van OC’s die een oplossing 
kunnen bieden voor verschillende 
IC’s. Over de onderlinge sfeer in de 
groep valt alleen positief te spreken. 
INHA is te omschrijven als een heel 
gezellige commissie, die het op de 
meeste punten snel met elkaar eens 
worden. Vraag je het aan de leden zelf?  

 Dan krijg je als antwoord dat 
Internationale Handel ongetwijfeld 
de leukste commissie is! 

 De commissie INHA bestaat uit 
Julius Wildenburg, Mitchel 
Julien, Arne Vergauwen, Melissa 
Inderne, Chanou Fijneman, Lise 
van Calster, Bilal Najja, Jara Bosch, 
Martin Warnier, Nick Dezaire, 
Siebe de Ploeg en Roos Kessels 
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 Investeren in duurzaamheid, global 
warming (al dan niet in twijfel getrokken 
door Trump) en het naleven van het 
Parijsakkoord zijn de uitdagingen 
van de commissie Milieubeheer, 
Volksgezondheid en Voedselveiligheid. 
Een veel besproken en belangrijk 
probleem dus. Gelukkig zette het 
vrolijke team van commissievoorzitters 
commissieleden zich hier met veel 
interesse en enthousiasme voor in. 

   IC’s bedenken was niet moeilijk met zo 
een lastig vraagstuk, maar OC’s opstellen 
die voor de diverse landen binnen de EU 
eerlijk en haalbaar zijn, 

Commissie MIVO

 
     Wat is je volledige naam?
 ‘Guus Marcellis Franciscus Joosten’

 Van welke commissie ben je 
voorzitter?

 “Commissie Buitenlandse Zaken, 
subcommissie Mensenrechten”

 Wat is je grootste MEP blunder?
 “Dat ik tijdens de Straatsburgreis tegen 

iemand zei “Niet vallen!” en vervolgens 
zelf viel bij het Hof van Justitie’

 Wat is je beste MEP herinnering?
 ‘De lachstuip van journaliste Yannique 

tijdens het delegatiediner.’

 Wat is je beste openingszin?
 ‘1. Are you Jamaican? ‘Cause ja ‘maican 
           me crazy
       2. Ik heb zo veel Animal Planet 
           gekeken maar zo een tijger als jou     
           heb ik nog nooit gezien
      3.Wat is je favoriete nummer? De mijne 
         is dat van jou’

CV: Guus
Ken je

 was een heel ander verhaal. Dit 
wil uiteraard niet zeggen dat de 
commissie MIVO deze uitdaging 
niet aankon, integendeel zelfs. Alle 
commissieleden deden hun uiterste 
best om de OC’s passend te maken 
voor hun eigen land. Om de realisatie 
van het Parijsakkoord na te leven, 
wat voor sommige landen moeilijker 
is dan andere, was het broodnodig 
om goed en duidelijk te vergaderen 
over dit thema.  De commissieleden 
waren niet bang om vragen te stellen, 
kritisch te zijn, of bijval te geven 
aan elkaar. Er werd druk vergaderd 
over hoe men rekening kan houden 
met kleinere of minder welvarende 
lidstaten en hoe men kan investeren 
in duurzamere energie en zaken zoals 
productieverdeling of onderzoek naar 
het verbeteren van energieopslag. 

  Het is en mondig team met veel 
motivatie, want tijdens de pauzes werd 
de resolutie nog druk maar informeler 
besproken en werd er veel gelachen. 
David en Sanne zijn een vriendelijk 
en enthousiast team. Samen met 
hun commissie hebben ze een goed 
gevoel over hun resolutie omdat ze 
er in slaagden om over een moeilijk 
thema met verschillende landen toch 
op één lijn te komen!

2

    Programma woensdag 18 april

vanaf 07:00 
 Ontbijtbuffet

09:00 - 11:30
Persconferentie

 13:00 - 14:00
Lunch

 
14:15 -15:05

Behandeling Resolutie 1

15:05 - 15:55
Behandeling Resolutie 2

15:55 - 16:25
Koffiepauze

16:25 - 17:15
Behandeling Resolutie 3

18:10 - 20:00
Diner

21:00 - 00:00
Lobbysessie


