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MED-MEP  
CONFERENTIE ATHENE 
Afgelopen november vond de Internationale 
MEP – MED Conferentie 2018 plaats in Athene. 
Een van onze deelnemers kreeg de unieke 
kans om veel nieuwe mensen te leren kennen 
en zijn ervaringen binnen het MEP verder uit te 
breiden. De afgevaardigde van MEP Limburg, 
David Hofstede, deelt zijn ervaringen van deze 
Conferentie met ons. 

De Internationale Conferentie is de mooiste MEP 
ervaring die je kunt hebben. Ik kan er moeilijk 
omheen draaien, mijn laatste MEP Conferentie was 
de beste herinnering van allemaal. Je leert zoveel 
nieuwe mensen kennen uit heel Europa en je bent 
ook nog eens in het buitenland!  

Het meest leerzame en moeilijkste deel van 
de Conferentie was een gemeenschappelijke 
oplossing vinden voor ons vraagstuk, terwijl ik 
geconfronteerd werd met mensen van allerlei 
verschillende nationaliteiten. De onderlinge 
cultuurverschillen kwamen al snel naar voren 
tijdens de discussies en vernieuwende inzichten uit 
andere culturen, die tot dan toe onbekend waren 
voor mij, werden gedeeld. Het resultaat hiervan 
was een intensieve discussie, die het lastig maakte 
om tot een resolutie te komen waarover iedereen 
tevreden was. 

Uiteindelijk, na twee dagen hard werken, is het 
mijn commissie dan toch gelukt. Wij moesten 
de problemen en mogelijkheden omtrent het 
Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) oplossen en het beleid uitbreiden waar 
nodig. Er worden namelijk steeds meer problemen 
geconstateerd met betrekking tot het huidige 
beleid. Is een structurele subsidie verlenen een 
oplossing die voor langere tijd werkt? Moet er wel 
hetzelfde landbouwbeleid gebruikt worden voor 
gebieden die verschillende belangen hebben? 
Naar mijn mening heeft mijn commissie een 
goede poging gedaan om deze vragen aan te 
pakken en is er een sterke resolutie uitgekomen. 
Met de resolutie hebben wij de rechtstreekse 
communicatie over nieuwe landbouwkennis naar 
iedere boer in Europa verbeterd. Denk hierbij aan 
de Universiteit van Wageningen, die tot de top van  
het landbouwonderzoek behoort. Deze kennis komt 
momenteel echter maar in zeer beperkte mate 
terecht bij boeren buiten Nederland. Gelukkig is 
onze resolutie aangenomen.

Deze geweldige week werd afgesloten met een 
hartstikke leuk eindfeest. De dag erna zaten wij 
dan ook allemaal met een voldaan gevoel in het 
vliegtuig.

David Hofstede

11 november 2018 

FRANKFURTREIS 2018  

Het was dit jaar alweer het derde jaar op rij dat 
de Frankfurtreis plaatsvond. Deze reis zorgt er 
samen met de Brussel- en Straatsburgreis voor 
dat onze alumni ook dit jaar weer veel Europese 
instanties hebben kunnen bezoeken.

Maandagochtend 11 november vertrok de 
touringcar vol enthousiaste deelnemers vanuit 
Sittard naar hartje Frankfurt. Na een maaltijd uit 
de Frankfurter Küche was iedereen klaar om 
de Europese Centrale Bank te bezoeken. Daar 
kwamen wij er al snel achter dat dit prachtgebouw 
er niet alleen aan de buitenkant heel 
indrukwekkend uitzag. Na een korte presentatie 
over haar functie en hoe de Europese Centrale 
Bank deze uitvoert kregen de deelnemers de 
mogelijkheid om zich in alle aspecten van de 
Europese Centrale Bank te verdiepen, waardoor 
er een klein debat ontstond tussen deelnemers 
en andere bezoekers over het functioneren van 
de Europese Centrale Bank. Nog voor het diner 
kregen de deelnemers de mogelijkheid om de 
stad vanuit een ander perspectief te bekijken door 
middel van een bezoek aan het Observation Desk 
van de Main Tower. Vanaf de 54ste verdieping op 
ongeveer 200 meter hoogte, zagen wij Frankfurt-
by-night, die een behoorlijk mooie skyline bleek 
te hebben.

De tweede dag werd gestart met een interessante 
en interactieve presentatie door dhr. Jedrzejowski 
over de Deutsche Bundesbank en haar 
functioneren. Met een aantal leuke anekdotes 
en voorbeelden hebben de deelnemers zich hier 
op een vermakelijke manier veel kennis bij laten 
brengen. Om alle kennis te laten bezinken, werd 
het middagprogramma gevuld met een leerzame 
stadswandeling door de historische binnenstad 
van Frankfurt.

Als afsluitende activiteit bezochten de 
deelnemers het geldmuseum; een relatief nieuw 
en interactief museum waarin de laatste uurtjes 
van de reis op een informelere doch leerzame 
wijze werden gevuld. Waar sommigen zich eraan 
waagden om een echte goudstaaf (12,5 kilogram!) 
op te tillen, brachten anderen hun tijd door in de 
filmzaal waar men kon genieten van interessante 
films over geld.

Wij kijken terug op een geslaagde editie van 
de Frankfurtreis en verheugen ons erop om 
aanstaande deelnemers dezelfde educatieve 
reis aan te kunnen bieden. In twee dagen tijd 
hebben wij niet alleen een nieuwe stad leren 
kennen en meer kennis opgedaan over het 
bankwezen, maar zijn ook de vriendschappen 
die op de afgelopen Conferenties zijn ontstaan 
versterkt. Tot volgend jaar!
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Geachte lezer,

Het is met zeer veel voldoening en hoogachting 
dat ik u namens Stichting Model European 
Parliament Limburg, een jaarverslag kan 
voorleggen dat terugblikt op een jaar waarin 
uitbreiding, intensivering en innovatie centraal 
stonden. Na de viering van ‘25 jaar’ Verdrag 
van Maastricht in 2017, stonden de reguliere 
activiteiten wederom in het middelpunt van 
het programma voor 2018. Door de uitbreiding 
van zowel ons bereik, via de aansluiting van 
twee nieuwe deelnemende scholen, als onze 
kernactiviteit, de Limburgse MEP Conferentie, 
kunnen we terugblikken op een vruchtbaar 
werkjaar met vooruitstrevende ontwikkelingen.

Dankzij de werving van twee nieuwe scholen 
heeft Stichting MEP Limburg wederom 
haar bereik weten uit te breiden en werd 
vooralsnog de laatste stap gezet in het klassieke 
uitbreidingsproces. Niet alleen zijn we door 
de deelname van het Bisschoppelijk College 
Broekhin Roermond aanwezig op steeds meer 
Limburgse scholen, ook in België is en wordt 
onze aanwezigheid almaar bekender. Met de 
aansluiting van de Broederschool uit Sint-Niklaas 
beogen we naast een grotere bijdrage aan 
Vlaamse scholen ook een meerwaarde voor de 
Limburgse deelnemers.

Evenzo is de Limburgse MEP Conferentie, onze 
hoofdactiviteit, uitgebreid. Met een extra dag zijn 
niet alleen alle bestaande elementen van het 
programma geïntensiveerd, hierdoor was er ook 
plaats voor innovatie. Door in te zetten op extra 
workshops, gegeven door toonaangevende 
deskundigen, krijgen de deelnemers 
fundamentele soft-skills aangeleerd die nuttig 
zijn, ongeacht het beroep dat ze later zullen 
uitoefenen. Met onderwerpen als publiekelijk 
spreken, onderhandelen en lobbyen dragen we 
verder bij tot de professionele ontwikkeling van 
de Limburgse deelnemers.

23-28 september

NATIONALE MEP 
CONFERENTIE 2018 

Afgelopen september vond de Nationale 
MEP Conferentie 2018 plaats. Een van de 
commissievoorzitters van de Limburgse MEP 
Conferentie 2018 kreeg de kans om samen met 
onze delegatie hier ook aan deel te nemen. 
Sanne van Kessel deelt haar ervaringen over de 
Conferentie met ons. 

Als voorzitter aanwezig zijn bij de Nationale 
MEP Conferentie was een hele mooie ervaring. 
Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, 
ondersteunen, motiveren, maar tegelijkertijd je 
mening voor je houden! Deze vaardigheden heb 
ik vanuit de rol als voorzitter kunnen ontwikkelen 
en beoefenen. Ik vind het bijzonder dat scholieren 
zoals ik de mogelijkheid krijgen om politieke 
vraagstukken te benaderen zowel vanuit de 
rol als commissie- en delegatielid als vanuit 
de rol als commissievoorzitter. Voor mij begon 
het avontuur bij de Limburgse MEP Conferentie 
2018, waar ik van de twaalf commissievoorzitters 
werd uitgekozen om door te gaan naar de 
Nationale MEP Conferentie. Hartstikke leuk 
en spannend natuurlijk! Voor de Nationale 
Conferentie zijn er twaalf commissievoorzitters 
uitgekozen (één uit elke provincie). Met deze elf 
voorzitters heb ik in de week voorafgaand aan 
de Conferentie een voorzitterstraining gehad 
om goed klaargestoomd te worden voor de 

ALUMNI  

Oud-deelnemer Jonathan Felix vertelt over de 
invloed van zijn MEP ervaringen op zijn huidige 
carrière. 

“Of ik het leuk zou vinden om voor het jaarverslag 
een stukje te schrijven over de invloed die MEP 
heeft op mijn dagelijkse leven”, aldus één van de 
bestuursleden van MEP Limburg. Poeh, dat klinkt 
zwaar. Maar, ja: ik vertel u graag over de positieve 
herinneringen die ik als oud-deelnemer aan het 
Model European Parliament heb overgehouden. 
We gaan daarvoor terug naar het jaar 2013. Ik 
was een snotneus van 16, had een pak op de 
groei gekocht, was geïnteresseerd in van alles 
en nog wat en had geen idee wat ik zou gaan 
studeren. Ondanks dit alles werd ik uitgekozen 
om namens de Trevianum Scholengroep deel 
te nemen aan het MEP. Uit heel Limburg komen 
scholieren jaarlijks bijeen om gedurende de 
Limburgse Conferentie kennis te maken met 

svo pl

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR:

De verwezenlijkingen van het voorbije jaar 
zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de 
onafgebroken toewijding van al onze partners. 
Alle externe partijen die de Stichting een warm 
hart toedragen mogen we daarbij zeker niet 
vergeten.  Dankzij hun onverwijlde steun kan 
de duurzame toekomst van de Stichting en 
haar activiteiten jaarlijks verzekerd blijven. 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 Vrienden van de Stichting en onze 
(oud)deelnemers, voor wie we het allemaal doen. 
Ten slotte gaat onze dankbaarheid evenzeer 
uit naar de scholenstichtingen, de directies 
en schoolcoördinatoren van de deelnemende 
scholen zonder wie het project niet mogelijk zou 
zijn en wiens steun en hulp onontbeerlijk zijn 
tijdens de verwezenlijking van alle activiteiten. 

Met 2019 in het vooruitzicht kan er zeker voldaan 
worden teruggeblikt op het afgelopen werkjaar. 
Het doel om in 2018 uit te breiden, te intensiveren 
en te innoveren is ruimschoots gehaald. In 
2019 hopen we deze inspanningen dan ook vol 
te houden en duurzaam te verankeren in ons 
jaarlijks terugkerende programma. Het komende 
jaar hopen we de aanstaande organisatorische 
verandering voorspoedig en goed te volbrengen 
opdat we in de toekomst onze bijdrage aan de 
Limburgse jeugd en scholen kunnen continueren.

Met de naderende verkiezingen voor het 
Europese Parlement in het vooruitzicht, hoopt 
de Stichting in 2019 ook een meerwaarde te zijn 
voor de Limburgse jeugd door hen te blijven 
informeren over de Europese instellingen en hun 
werking. Wij kijken alvast gretig uit naar 2019, 
opdat het een veelbelovend jaar mag worden! 

Hoogachtend,
Mathijs Van Haver
Voorzitter Stichting Model European Parliament 
Limburg

Conferentie. Samen met de voorzitster uit de 
provincie Zeeland heb ik de commissie Cultuur 
& Onderwijs mogen voorzitten tijdens de eerste 
drie dagen van de Conferentie in het mooie 
Gouvernementsgebouw in Maastricht. Tijdens 
deze drie dagen hebben we als voorzitters 
hard gewerkt om de commissieleden te 
ondersteunen in het neerzetten van een sterke 
resolutie voor hun vraagstuk. Deze mochten 
zij vervolgens verdedigen in de Tweede 
Kamer. Zelf heb ik ervaren hoe ik vanuit de 
voorzittersrol een Conferentie vanuit een andere 
invalshoek benader. Als voorzitter (maar ook 
als commissie- en delegatielid) heb ik veel 
vrienden, herinneringen, kennis en ervaringen 
overgehouden aan de MEP Conferenties 
waaraan ik heb deelgenomen; al met al zéker de  
moeite waard!

Sanne van Kessel

alle mogelijke facetten van openbaar bestuur en 
besluitvorming. Toen vond ik dat al heel leuk, maar 
vandaag de dag kan ik de inzet van de Stichting 
nog meer waarderen. Het zaadje om rechten 
te gaan studeren en politiek actief te worden 
werd in Rolduc en het Gouvernement geplant. In 
sneltreinvaart maakten we tijdens de Conferentie 
kennis met de dilemma’s waar bestuurders mee 
geconfronteerd worden op een doordeweekse 
werkdag, lobbyden we erop los om steun voor 
onze resoluties te vergaren, speechten we met 
een bevlogenheid waar vele politici een puntje aan 
kunnen zuigen en maakten we vriendschappen 
die nog steeds voortduren. Dit zijn stuk voor stuk 
ervaringen die ik de afgelopen jaren met mij mee 
heb genomen en heb uitgedragen. Ik heb het 
politieke virus goed te pakken en hoop in 2019 
het jongste lid van het Limburgs Parlement te 
worden. Stichting MEP Limburg is een geweldige 
kweekvijver voor jong talent, maakt jongeren 
bewust van maatschappelijke kwesties en laat ze 
nadenken over hun eigen toekomst. Ik hoop dat de 
Stichting nog lang behouden mag worden voor de 
middelbare scholieren van onze provincie. 

Jonathan Felix
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MEP 
ERVARING

ACTIVITEITENAGENDA 2019  

STRAATSBURGREIS 21 t/m 25 januari

BRUSSELREIS 27 februari 

REGIONALE CONFERENTIE 13 t/m 17 mei

2019

Dankwoord

Dit jaar willen we graag in het 
bijzonder Ruud Braun, Dominique 
Lebens, Michiel Dijkman en Taco 
Wehrung bedanken voor hun 
jarenlange bijdrage als leden van de 
Raad van Advies. Zonder hun gevatte 
advies en vakkennis zou de Stichting 
een stuk minder ver staan vandaag. 
Hartelijk dank daarvoor!

VOORWOORD
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