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13 t/m 17 mei

LIMBURGSE MEP 
CONFERENTIE  
Afgelopen mei vond de Limburgse MEP Conferentie 
van 2019 plaats, de hoofdactiviteit van Stichting MEP 
Limburg. Commissievoorzitter Lidwien Schins blikt terug 
op een zeer geslaagde week. 

Tijdens de Limburgse MEP Conferentie afgelopen jaar 
had ik het genoegen om commissievoorzitter te mogen 
zijn. Het was een zekere uitdaging: het dragen van veel 
verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd het vormen 
van een hechte groep met je commissie. Voorafgaand 
aan de conferentie was er een dag georganiseerd 
waarop de commissievoorzitters werden voorbereid 
op de conferentie om deze zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Op deze dag werden we klaargestoomd om de 
conferentie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

En toen was het zo ver: de Limburgse MEP Conferentie 
2019, waar ik de Commissie Internationale Handel 
mocht voorzitten. Op de eerste dag van de conferentie 
leerde ik mijn commissie kennen tijdens een gezellig 
kennismakingsspel, waarna we direct aan de slag 
gingen met ons dossier. Dit jaar behandelde de 
Commissie Internationale Handel het vraagstuk van het 
protectionisme, een ingrijpende trend in de wereldhandel 
waar de Europese Unie momenteel beleid voor probeert 
te ontwikkelen. 

Het was erg indrukwekkend om te zien hoe de 
commissieleden drie dagen lang hun uiterste best 
hebben gedaan om een zo goed mogelijke resolutie op te 
stellen. De deelnemers dachten na over de verschillende 

MEP ON TOUR  
Net zoals voorgaande jaren vonden de Model European 
Parliament (MEP) On Tour-dagen in 2019 ook weer plaats 
op de deelnemende scholen in de Nederlandse provincie 
Limburg. Gedurende deze activiteit staat de politiek op 
lokaal niveau centraal en vormen de deelnemers een 
gemeenteraad voor één dag, die zich buigt over actuele 
problemen in de regio. Op deze manier is het MEP On 
Tour niet alleen een kennismaking met de Limburgse 
MEP Conferentie, maar versterkt het ook de lokale 
maatschappelijke en politieke betrokkenheid van de 
deelnemers. 

Tijdens de MEP On Tours kregen de deelnemers de 
mogelijkheid om een bepaalde maatschappelijke 
groep te vertegenwoordigen en op deze manier 
politieke vraagstukken vanuit een ander perspectief 
te benaderen. De deelnemers, die bijvoorbeeld de 
lokale ondernemers of de politie vertegenwoordigen, 
bogen zich in diverse commissies over een groot aantal 
verschillende problemen. Zo probeerde de Commissie 
Milieu en Welzijn een effectieve oplossing te vinden 
voor geluidsoverlast, terwijl de Commissie Ruimtelijke 
Ordening als doel had om de leegstand in winkelpanden 
te bestrijden. Een ander onderwerp was de ongezonde 
levensstijl van sommige jongeren. Is deze groep het best 
gebaat bij een suikerbelasting of kan de gemeente beter 
investeren in extra sportlessen op scholen? Dient de 
gemeente hier eigenlijk wel in te grijpen of is het vooral de 
verantwoordelijkheid van de jongeren zelf? Het was een 
van de vele interessante debatten die de deelnemers het 
afgelopen jaar met elkaar voerden. 

De MEP On Tours zijn een goede voorbereiding voor de 
deelnemers in de derde klas die een jaar later zullen 
participeren in de Limburgs MEP Conferentie. Verder 
hebben de scholieren door hun deelname aan de MEP 
On Tours meerdere belangrijke competenties verbeteren 
zoals hun debat- en spreekvaardigheden. Bovendien 
hebben de deelnemers ervaren hoe het is om samen 
te werken met maatschappelijke partijen die andere 
opvattingen en visies delen dan zijzelf.

Wij hopen dat de deelnemers van de MEP On Tours van 
dit jaar veel plezier aan de activiteit beleefd hebben en dat 
wij hen volgend jaar met even groot enthousiasme mogen 
verwelkomen bij de Limburgse MEP Conferentie 2020!

22 t/m 27 september 

NATIONALE MEP 
CONFERENTIE  
Op 22 september 2019 ging de 31e Nationale MEP 
Conferentie van start. Dit jaar vertegenwoordigde 
de Limburgse delegatie Finland en namen enkele  
Limburgse deelnemers plaats in de gemengde 
delegatie Frankrijk. Verspreid over verschillende steden 
in Nederland discussieerden de deelnemers over 
ingewikkelde Europese vraagstukken en probeerden zij 
gezamenlijk tot geschikte oplossingen te komen. 

Voordat de conferentie van start ging vond er een 
voorbereidingsdag plaats voor de deelnemers, waar 
zij zich door middel van een presentatie inleefden in 
de cultuur en politieke standpunten van hun delegatie. 
Zondag 22 september ging de conferentie van start en 
reisden de deelnemers naar de diverse bestemmingen 
in Nederland om hun commissies te ontmoeten. Na een 
gezellige teambuilding ging elke commissie hard aan de 
slag en na het voeren van een aantal vurige debatten 
werden dinsdag alle resoluties ingeleverd.

Woensdag vertrokken alle gedelegeerden naar Den 
Haag om de simulatiezitting van het Europees Parlement 
voort te zetten in het politieke hart van Nederland. Het 
Model European Parliament Nederland 2019 werd in 
de middag formeel geopend in de vergaderzaal van de 
Eerste Kamer, met onder andere een toespraak van de 
huidige voorzitter van de senaat Jan Antonie Bruijn. Ook 
vonden de landenspeeches plaats, waarbij Safiyah Prins 
de grote eer had om haar Engelstalige speech op te 
mogen dragen aan de Finse ambassadeur van Nederland 
die vanwege het Finse voorzitterschap van de Europese 
Raad ook aanwezig was. 

Donderdag en vrijdag vonden de plenaire vergaderingen 
plaats in de voormalige en in de huidige vergaderzaal 
van de Tweede Kamer. Hier werden de resoluties van 
de verschillende commissies besproken en werden 
deze ofwel aangenomen ofwel verworpen door het 
gehele parlement. De uiterst kritische vragen van de 
gedelegeerden vereisten een uitstekende voorbereiding 
van de commissies. Gelukkig was er naast deze officiële 
momenten ook ruimte voor ontspanning. Zo genoten 
de Limburgse deelnemers van een rondleiding door 
het parlementsgebouw en hadden zij een gesprek met 
Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch. Verder genoten ze 
van een heerlijk diner in de Nieuwspoort.

De conferentie werd op vrijdag afgesloten met een 
laatste plenaire vergadering, waarna de Limburgse Meike 
Ambaum het voorrecht had geselecteerd te worden 
voor een van de Internationale MEP Conferenties. Wij zijn 
ontzettend trots op de prestaties van alle deelnemers en 
kijken al uit naar de Nationale MEP Conferentie van 2020! 

standpunten van de diverse Europese lidstaten en 
hebben nauw samengewerkt om tot een breed gedragen 
en effectieve resolutie te komen. Zelf beschouw ik mijn 
deelname aan de Limburgse MEP Conferentie 2018 
als een onvergetelijke ervaring en ik was daardoor ook 
enthousiast om mijn commissie dit jaar een even leerzame 
en geweldige week te laten beleven.  

Nadat de commissie gedurende de eerste dagen 
gezamenlijk een resolutie had opgesteld, was het 
natuurlijk belangrijk dat deze aangenomen werd tijdens 
de afsluitende plenaire vergadering. Tijdens deze plenaire 
vergadering verdedigde de commissie haar resolutie 
door kritische vragen van de andere parlementariërs zo 
goed mogelijk te beantwoorden. Ter voorbereiding op 
deze vragen tijdens de afsluitende vergadering vonden 
er lobbysessies en persconferenties plaats waarbij de 
commissieleden steun konden vergaren van de andere 
parlementariërs. Op deze manier konden de deelnemers 
hun pas geleerde skills tijdens de workshops lobbyen en 
presentatievaardigheden gelijk in de praktijk brengen! 

Als commissievoorzitter heb ik ook veel verschillende 
competenties geleerd. Ik ben vooral blij dat ik beter heb 
leren leidinggeven aan een groep. Hoe kan ik ervoor 
zorgen dat een groep serieus samenwerkt, maar ook fijn 
met elkaar omgaat? Tijdens de afgelopen conferentie heb 
ik zelf ervaren hoe ik hier het beste mee om kan gaan.

Ik vind het ontzettend bijzonder dat scholieren de kans 
krijgen om over actuele Europese onderwerpen te 
discussiëren en tegelijkertijd vrienden voor het leven 
te maken. Wederom kijk ik terug op een fantastische 
conferentie!

Lidwien Schins



Geachte lezer, 

Het is mij een waar genoegen om u namens het bestuur 
van Stichting Model European Parliament (MEP) Limburg 
het jaarverslag van 2019 voor te leggen. Met voldoening 
kunnen wij terugblikken op een innovatief jaar met de 
focus op verbinding, ontwikkeling en verheviging. Een 
impressie van de activiteiten van afgelopen jaar zijn 
terug te lezen in dit jaarverslag. Bovendien hebben wij 
dit jaar het kristallen jubileum van de stichting mogen 
vieren met een galadiner. Een mooie gelegenheid 
waarbij wij met allen die hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling en steun van MEP Limburg stilstonden bij 
ons 15-jarig bestaan. 

De vruchtbare samenwerkingen tussen Stichting MEP 
Limburg, het voortgezet onderwijs, de politiek en het 
bedrijfsleven van Limburg zijn ook dit jaar tot uiting 
gekomen in Europees gerelateerde activiteiten. Waar MEP 
Limburg in 2005 een eerste conferentie organiseerde met 
negen deelnemende scholen, bestaat het netwerk nu 
uit maar liefst zestien Limburgse middelbare scholen uit 
zowel Nederlands als Belgisch Limburg. Met ons 15-jarig 
jubileum hebben wij mogen vieren dat de stichting al jaren 
vele jongeren heeft gestimuleerd tot politiek bewustzijn 
en actief burgerschap. De royale opkomst tijdens de 
viering is daarbij een impressionante weerspiegeling van 
de nauwbetrokkenheid van alle oud-deelnemers die deel 
uitmaken van de ontplooiing van de stichting. 

Naast aandacht voor de Europese integratie en de 
Europese identiteit wordt er ook veel zorg besteed aan 
ieders persoonlijke vaardigheden. Dit valt dan ook terug 
te vinden in onze hoofdactiviteit: de Limburgse MEP 
Conferentie. Een vijfdaagse realistische simulatie van het 

21 t/m 25 januari

STRAATSBURGREIS 
Ieder jaar organiseert Stichting MEP Limburg voor haar 
alumni een reis naar Straatsburg, een belangrijke stad 
voor de Europese Unie en de Raad van Europa. Tijdens 
deze 5-daagse reis krijgen de deelnemers de kans om 
verschillende instellingen te bezoeken en in contact te 
komen met politici en experts van het Europees openbaar 
bestuur en recht. Ook in januari 2019 organiseerde de 
stichting deze reis voor haar alumni van de Limburgse 
MEP Conferentie van 2018.

Op weg naar Straatsburg vond de eerste tussenstop in 
Luxemburg plaats. Hier genoten de deelnemers van een 
rondleiding door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
en woonden zij een presentatie bij. Op deze manier leerden 
zij meer over het Europees rechtssysteem.

Eenmaal in Straatsburg aangekomen, bezocht de groep het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees 
Hof van de Rechten van de Mens is het justitiële orgaan 
van de Raad van Europa. Deze internationale organisatie is 
direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht 
met als doel een vreedzaam Europa op te bouwen waarin 
mensenrechten gerespecteerd worden. De Raad staat 
centraal tijdens de Straatsburgreis. De groep woonde hier 
een rechtszaak bij en ervaarde zo direct hoe belangrijk het 
werk van deze internationale rechtbank is.

Het volgende orgaan dat de deelnemers bezochten was 
de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. 
Gedurende de reis woonden de deelnemers een debat 
bij en hadden zij gesprekken met verschillende leden 
van de Assemblee en experts van de Raad. Ook werd 
de Nederlandse ambassade bezocht, die zich inspant 
om de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen in 
Straatsburg. Uiteraard kon een bezoek aan het Europees 
Parlement niet ontbreken aan deze reis. Een unieke kans 
voor de deelnemers om meer kennis op te doen over 
het parlement dat zij de afgelopen conferentie hebben 
nagebootst. 

Buiten deze formele momenten was er voor de groep ook 
ruimte om de historische binnenstad van Straatsburg te 
verkennen en het interactieve spel Eurodéfi te spelen. Op 
deze manier leerden de deelnemers meer over wat het 
voor hen betekent om Europeaan te zijn. 

De terugweg naar huis werd onderbroken voor een bezoek 
aan de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Luxemburg. 
Hier werd het voor de deelnemers helder waarom vrede 
en recht in Europa zo belangrijk zijn en werd het belang 
van internationale samenwerking onderstreept. Hiermee 
werd een onvergetelijke reis afgesloten. Niet alleen zijn 
de vriendschappen die tijdens de afgelopen conferentie 
ontstaan zijn gedurende deze reis versterkt, maar ook 
hebben de deelnemers veel geleerd over het Europese 
bestuur en recht.

27 februari

BRUSSELREIS 
Zoals ieder jaar organiseerde Stichting MEP Limburg ook 
in 2019 weer een reüniereis naar Brussel voor haar alumni. 
We kijken terug op een leerzame en gezellige dag!

In februari van dit jaar bezochten oud-deelnemers het hart 
van de Europese democratie. In de ochtend werden zij net 
zoals in voorgaande jaren hartelijk welkom geheten door het 
team van Europarlementariër Jeroen  Lenaers. Ze kregen 
een rondleiding door het imposante parlementsgebouw 
en bezochten de plenaire zaal vanaf de publieke tribune. 
De deelnemers leerden hier meer over de rol en werking 
van het Europees Parlement. 

In de middag hadden de deelnemers een gesprek met 
dhr. Lenaers. Zij stelden hem kritische vragen over actuele 
onderwerpen in de Europese politiek en waren onder 
de indruk van de passie die hij voor zijn werk heeft. Ook 
leerden zij meer over de details van het leven van een 
politicus en genoten zij van een heerlijke lunch die door dhr. 
Lenaers was verzorgd. Na afscheid te hebben genomen 
van de Europarlementariër en zijn team verliet de groep 
het Europees Parlement. Voor het eerst bezochten de 
deelnemers dit jaar de Europese Commissie. Zij leerden 
hier meer over het uitvoerende orgaan van de Europese 
Unie, wat hen de mogelijkheid gaf om hun Europese 
politieke ervaring te vergoten. De erg leerzame en 
gezellige dag werd afgesloten met een heerlijk diner in de 
Belgische hoofdstad.

svo pl

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR:

Europees Parlement aangaande grensoverschrijdende 
actuele vraagstukken. Als toevoeging aan de inhoudelijke 
verdieping biedt het programma van de conferentie 
detail voor persoonlijke ontwikkeling. Door middel van 
workshops trainen scholieren hun sociale en professionele 
vaardigheden, zoals spreken in het openbaar en lobbyen. 

Daarnaast geven de reizen van MEP Limburg naar 
Europese instellingen in Straatsburg, Luxemburg, Brussel 
en Frankfurt een ware inzage in een internationale en 
professionele werkomgeving. Behalve een bezoek aan 
onder andere de Raad van Europa en het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens krijgen de deelnemers ook 
de unieke gelegenheid om één op één in gesprek te gaan 
met politici en andere personen die uitvoerige kennis van 
Europa hebben. Een bijzondere interactie tussen jongeren 
en de praktijk die beide partijen aan het denken zet bij 
het stellen van vragen en opdoen van discussies over 
Europese vraagstukken.  

De totstandkoming van de activiteiten van het 
gepasseerde jaar zouden niet mogelijk zijn geweest 
zonder de toegewijde bijdragen van al onze relaties. 
Door hun support kunnen de activiteiten, het grote bereik 
en de duurzame ontwikkeling van de stichting jaarlijks 
gewaarborgd blijven. Speciale dank en waardering 
gaat dan ook uit naar de Provinciale en Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Limburg. Verder zijn ook de 
leden van het Comité van Aanbeveling en de Raad van 
Advies, MEP Nederland, de Vrienden van de Stichting 
en onze (oud-)deelnemers van grote waarde geweest 
bij de verwezenlijking van het programma van MEP 
Limburg. Evenzeer gaat onze dankbaarheid uit naar de 
scholenstichtingen, de directies en schoolcoördinatoren 
die een significante rol spelen binnen het project en wiens 
hulp en steun onmisbaar zijn tijdens de realisatie van de 
activiteiten. 

Met het huidige bestuur werpen wij een frisse blik op de 
toekomst, waarbij de nadruk zal liggen op continuïteit 
en duurzaamheid. Het is voor ons van groot belang 
om ons bereik optimaal te benutten en kwaliteit te 
bewaken. Bovendien willen wij de mogelijkheid blijven 
bieden om ook na deelname aan de Limburgse MEP 
Conferentie nog van elkaar te leren. Met elkaar in 
gesprek blijven gaan, zelfontwikkeling en het verleggen 
van grenzen zijn daarbij belangrijke speerpunten. Opdat 
2020 een voorspoedig jaar wordt voor de stichting. 
 
Hoogachtend,
Nawal Amhaouch

Voorzitter Stichting Model European Parliament  
en Provinciaal Coördinator

VOORWOORD

‘Tijdens de 

Straatsburgreis 

heb ik heel veel inzicht 

gekregen in de Europese 

politiek. Ik begrijp nu hoe 

belangrijk de stad is voor de 

Europese Unie en de Raad 

van Europa.’ 

Elise Hage 

MEP 
ERVARING

9 november

JUBILEUM
Stichting MEP Limburg stond in 2019 stil bij haar 15-jarig 
bestaan. Dit jubileum werd groots gevierd met een galadiner 
in het majestueuze kasteel Hoensbroek! 

Het jubileum begon met een receptie waar iedereen 
oude kennissen en mede-deelnemers tegenkwam. De 
aanwezigen kwamen niet alleen in gesprek met oude 
vrienden, maar ontmoetten ook veel alumni uit andere jaren. 
Het echte MEP-gevoel gonsde door de ruimte en er zijn in 
het kasteel mooie contacten ontstaan. Om het feestelijke 
moment te vereeuwigen was er ook een fotobooth aanwezig 
bij de receptie, waar volop gebruik van werd gemaakt. 

Nadat iedereen was gearriveerd en kort had kunnen spreken 
met elkaar was het tijd  voor het galadiner. Vele feestelijk 
versierde en gedekte tafels stonden in de hoofdzaal te 
wachten op de gasten en de ruimte was verlicht door 
het sfeervolle licht van de vele kandelaars. Het was de 
ultieme avond om samen met het MEP-netwerk terug 
te blikken op mooie herinneringen. Nadat de eerste 
twee voortreffelijke gangen genuttigd waren, kon het 
hoogtepunt van de avond beginnen. De geschiedenis 
van Stichting MEP Limburg werd verteld vanaf de 
oprichting in 2004 tot aan het heden in 2019. 

Oprichter en erevoorzitter Guy Frints vertelde in zijn 
toespraak over de allereerste conferentie en hoe 
de toekomst van de stichting aanvankelijk nog vrij 
onzeker was. De speeches van alle oud-voorzitters 
haalden mooie herinneringen op en wisten iedereen 
te boeien. Tenslotte sprak huidig voorzitster Nawal 
Amhaouch over de invulling van de komende jaren en 
bracht zij een toast uit op de toekomst. 

Na al deze prachtige woorden werd een smakelijk dessert 
genuttigd en vond een gezellige borrel plaats. Het was 
de afsluiting van een geslaagd jubileum waar iedereen 
zijn MEP-netwerk weer kon treffen. Er zijn tijdens het 
jubileum vele herinneringen herbeleefd en ook weer mooie 
nieuwe opgedaan. Stichting MEP Limburg kijkt uit naar het  
volgende jubileum! 

12 en 13 november

FRANKFURTREIS
Frankfurt wordt ook wel het financiële hart van Europa 

genoemd. Dit jaar werd opnieuw een bezoek gebracht aan 

deze voor de Europese Unie en Eurozone belangrijke stad. 

De tweedaagse reis vond plaats op 12 en 13 november en was 

erg leerzaam voor onze alumni. De eerste dag ging vroeg van 

start en de middag stond in het teken van het bezoek aan de 

Deutsche Bundesbank, de centrale bank van Duitsland. De 

deelnemers woonden hier een lezing bij van de heer Kühne 

die werd opgevolgd met een kijkje in het Geldmuseum. Ter 

afsluiting van de eerste dag genoten de deelnemers van het 

uitzicht op Frankfurt-by-night vanaf het observatiedek van de 

Maintower. 

De deelnemers begonnen de tweede dag met een bezoek 

aan de Europese Centrale Bank, waar zij door middel van 

een lezing meer leerden over de monetaire en economische 

samenwerking in de Europese Unie. Daarnaast was er ook tijd 

voor een rondleiding die de alumni een beter inzicht gaf in 

de financiële sector. Om het programma compleet te maken 

werd deze laatste dag van de reis 

beëindigd met een begeleide 

wandeling door het 

historische centrum 

van Frankfurt. Na 

twee bijzondere 

dagen vertrokken 

de deelnemers 

weer naar huis.  

‘In Frankfurt 

heb ik veel geleerd 

over hoe in de Europese 

Unie achter de schermen met 

geld gewerkt wordt. Zo ben ik er 

tijdens de reis achtergekomen hoe 

de ECB dagelijks probeert de waarde 

van de euro te garanderen, zowel 

voor een supermarkt in Nederland 

als bijvoorbeeld voor een 

tapasrestaurant in Spanje.‘

Safiyah Prins 

Dankwoord

Stichting MEP Limburg wil graag in het bijzonder 
de drie voormalige leden van de Raad van 
Advies bedanken: Michiel Dijkman, Dominique 
Lebens en Ruud Braun. We zijn ervan overtuigd 
dat de stichting vandaag de dag niet hetzelfde 
zou zijn zonder hun goede adviezen door de 
jaren heen. We wensen hen allen het beste toe 
voor in de toekomst!


