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Meet the press
Hoi Meppers, ik ben Ilse Riksen, 17 jaar
oud en ik zit op het Sintermeerten
College in Heerlen. Ik dans graag en
besteed de rest van mijn tijd vooral
op social media en achter mijn laptop
waar ik ongeveer alle series op Netflix
al heb bekeken. School is meestal
bijzaak. Mijn leukste MEP herinnering
is de yogales van Zeppe op de bonte
avond in Straatsburg. Het was best
beschamend om te zien dat zelfs de
meeste jongens leniger waren dan ik.

Hallo toekomstige Europarlementariërs,
jullie gaan een onvergetelijke week
tegemoet en dat moet natuurlijk
vastgelegd worden! Wij zijn Ilse,
Joy en Jara, jullie Model European
Press-team. Wij zullen
de hele
week klaar staan voor al jullie
zoetsappige roddels en verhalen over
jullie strenge doch rechtvaardige
commissievoorzitters. Wij zullen leuke
kiekjes en dagverslagen maken van
alles dat jullie hier meemaken om het
bezorgde thuisfront op de hoogte
te houden. Verder zullen we jullie
tweemaal per dag verblijden met onze
krantjes, waarin we jullie dagelijks
op de hoogte houden van alles wat
zich afspeelt op de MEP Conferentie.

Hey, ik ben Joy Broman, 16 jaar oud
en ik zit op het BC Broekhin in
Roermond. Ik hockey en geef helaas
ook training. Gelukkig heb ik ook een
leuke baan. Ik ben namelijk de meest
onhandige maar wel de gezelligste
serveerster op een beachclub aan
het mooiste water van Limburg, de
Maasplassen. Mijn meest genânte MEP
herinnering speelde zich af na een
sneeuwballengevecht in Straatsburg.
Ik werd namelijk net iets te fanatiek en
scheurde uit mijn broek. Ik denk wel
dat het opviel dat ik daarna als enige
mijn jas aanhield toen we op bezoek
gingen bij de Nederlandse Ambassade.

Allereerst zullen we onszelf kort
voorstellen, zodat jullie weten wie
de gezichten achter de camera’s
zijn. We zijn de MEP-veteranen van
de vorige Conferentie en zullen zo
goed mogelijk proberen om al onze
kennis aan jullie over te dragen.
Van links naar rechts zullen we onze
voorstelronde beginnen bij Ilse.
Helaas niet helemaal want Ilse staat
niet op de foto. In haar plaats staat
onze
hoofdredactrice
Annique.

Hey allemaal, mijn naam is Jara Bosch
en ik ben 16 jaar. Ik zit net als Ilse
op het Sintermeerten College. Ik
zit op hockey maar heb helaas nog
nooit de kans gekregen om Joy in te
maken. Verder shop ik graag (vooral
met het geld van mijn moeder) en
eet ik graag sushi met vriendinnen.
Ik ben op zondag altijd te vinden in
kasteel Wijnandsrade; helaas niet
als prinses maar als serveerster. Mijn
grootste tip voor jullie is geniet van
deze speciale ervaring en wees vooral
niet bang om jezelf te laten horen.
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Fijn dat jullie ons nu allemaal een
beetje beter kennen, maar als je
niks van onze avonturen wil missen
of vooral wil kijken of je jezelf kan
spotten tussen onze foto’s moet je
ons zeker volgen op Instagram en
ons toevoegen op Snapchat. Hier kan
je dagelijks rekenen op quizzes over
je cv, interviews met deelnemers
en sfeerimpressies. Vergeet ook
zeker niet om de beste quotes via
DM naar ons te sturen en doe mee
aan onze fotowedstrijd: stuur ons
je leukste foto van je commissie.

Programma maandag 13 mei
08:30 - 11:00
Teambuilding Maastricht
12:30 - 16:00
Commissievergaderingen
17:30 - 19:00
Officiële Opening
19:30 - 21:30
Diner
22:30 - 00:00
Informele avond
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Het grote MEPwoordenboek
Tijdens de MEP Conferentie komen
veel moeilijke begrippen voorbij.
Om jullie opweg te helpen hebben
wij hier MEP-termen voor beginners.
Geacht presidium,
medeparlementariërs en overige
aanwezigen: Hallo, oftewel, de
manier waarop je al je speeches
begint.
Commissie: Alle mensen van de
verschillende deelnemende scholen
die hetzelfde onderwerp als jij gekozen
hebben. Jullie zullen de komende
week samen vergaderen om een zo
goed mogelijke resolutie te maken.
Commissievoorzitter: Degene die
jullie de hele week zal begeleiden,
de debatten zal leiden en jullie zal
helpen bij het maken van de resolutie.
Elke commissie heeft zijn eigen
voorzitter(s).
Delegatie: De mensen van jouw
school waarmee je ook een land
vertegenwoordigt.
IC’s: De problemen binnen je
vraagstuk.
OC’s: De oplossingen voor de
problemen binnen je vraagstuk.
Orgaan: Een instituut van specialisten
dat je kunt oprichten om een van de
problemen binnen je vraagstuk op te
lossen.
Resolutie: Het uiteindelijke besluit
van jullie commissie. Hierin staat welke
problemen er binnen jullie commissie
bestaan en hoe jullie deze gaan
oplossen. Alle IC’s en OC’s dus.

Lobbyen:
MEP-deelnemers
van
andere commissies overtuigen van de
correctheid van jullie resolutie, door
middel van een informeel praatje.
Stemmen voor je resolutie winnen
dus.
Plenair debat: Het grote debat waar
je de hele week naartoe werkt en
dat de laatste twee dagen van de
conferentie zal plaatsvinden. Tijdens
deze dagen zullen de commissies
hun resoluties presenteren en zal
hierover gedebatteerd worden. Alle
deelnemers zullen dan voor, tegen
of in onthouding van deze resoluties
stemmen.
Op tijd: 5 minuten te vroeg
Rokje: Minimaal net boven de knie
Sneaker sokken: Niet mooi in je nette
schoenen; lange sokken dus.
Jasjes:
Altijd
aan,
totdat
je
commissievoorzitter zegt dat je hem
uit mag doen. Voor de jongens én de
meisjes.
Mocht er verder nog iets zijn wat
je niet weet of begrijpt, wees
niet bang om het te vragen!

Hoe knoop ik mijn das?

Wist je

dat...?
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...je twee keer per dag kunt
rekenen op een leuk MEPkrantje?
...er dit jaar zestien scholen
meedoen aan de Conferentie?
...je al je leuke roddels, feitjes
en wist-je-datjes bij ons, de
MEPPress kwijt kan?
...we het heel erg waarderen
wanneer je de hashtag #LBMC19
gebruikt op social media?
...de Commssievoorzitters er
heel veel zin in hebben om jullie
naar een goede resolutie te
begeleiden?
...we jullie allemaal heel
veel succes wensen bij de
fotospeurtocht?

