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Inleiding

De Stichting Model European Parliament Nederland (MEP) wil jonge mensen een beter

inzicht geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie.

Daarnaast wil zij een politiek bewustzijn kweken. Sinds 1990 organiseert de Stichting daartoe

simulatiezittingen van het Europees Parlement voor scholieren.

In heel Nederland is het MEP inmiddels een begrip. Ruim 1200 leerlingen uit de hoogste

klassen van HAVO en VWO doen jaarlijks als ‘Europarlementariër’ mee aan een provinciale,

nationale of internationale conferentie. Op die conferenties komen actuele onderwerpen aan

de orde die ook in het Europees Parlement spelen. Door hun verschillende achtergronden

maar ook door hun jeugdige kijk op de zaken, komen de deelnemers vaak tot verrassende

resultaten.

Alle provincies en de regio Rotterdam hebben een eigen organisatie met een breed netwerk

van scholen die meedoen aan de activiteiten van het MEP. Elke provincie heeft een of meer

coördinatoren – veelal docenten - die verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Zij zien er, 

samen met het bestuur van de Stichting Model European Parliament Nederland, op toe dat op

de scholen naast de simulatiezitting ook ruime aandacht aan het project wordt gegeven in de

vorm van een Europese week, een Europese markt of andere Europese activiteiten.

Op steeds meer scholen vindt de selectie van de leerlingen die mogen deelnemen aan de

provinciale conferenties plaats door middel van een MEP conferentie op de school zelf.

Van de leerlingen die meedoen aan de provinciale zittingen van het MEP worden de beste

afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie in Den Haag. Daar vindt de selectie

plaats voor deelname aan het internationale parlement dat twee keer per jaar bijeenkomt,

telkens in een andere lidstaat.

Op de nationale en internationale conferenties wordt naast de Europese ook de nationale

integratie bevorderd omdat de scholieren uit alle delen van het land komen. Zo bouwen

ze een breed netwerk op van Nederlandse en Europese contacten. Het MEP stimuleert

hen ook om die contacten te blijven onderhouden. Regelmatig wordt een European Youth

Ambassadors bijeenkomst georganiseerd waarvoor de oud-leden van de nationale en

internationale conferenties worden uitgenodigd.

Niet alleen de aan de conferenties deelnemende scholieren worden sterk doordrongen van

het belang van Europa, maar via hen ook hun familieleden, medescholieren en docenten.

Publiciteit in regionale en landelijke media over de conferenties maken het multiplier effect

nog groter.

De overheid ondersteunt de activiteiten van de Stichting MEP Nederland onder andere door

vergaderruimten ter beschikking te stellen in gemeente- en provinciehuizen, in de Raad van

State en in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De imposante omgeving werkt uiteraard zeer inspirerend op de jonge ‘Europarlementariërs’.

De prestigieuze locaties maar vooral de zeer hoge kwaliteit van de debatten hebben

bijgedragen aan de uitstekende reputatie van MEP Nederland. De aandacht in de media is

dan ook zonder uitzondering zeer positief.

Algemeen
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Het Model European Parliament in 2005

2005 was een heel spannend jaar. De moeilijke financiële positie van de internationale MEP

Foundation, maakte het onzeker of de internationale stichting het jaar 2005 zou kunnen

overleven. In deze situatie heeft de Stichting MEP Nederland het voortouw genomen.

Financieel gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en enkele sponsors,

werden activiteiten ontwikkeld, met als doel de continuïteit van het programma te waarborgen.

Deze doelstelling is volledig gehaald. De internationale stichting is gereorganiseerd, waarbij

vertegenwoordigers van MEP Nederland thans een meerderheidspositie in het bestuur

bekleden. Op deze wijze is het MEP, opgezet in Nederland en vanuit Nederland over de

EU-lidstaten uitgebreid, ook voor het buitenland een zichtbaar Nederlandse inspanning ten

aanzien van het informeren en het betrekken van jongeren bij de Europese Unie.

Dit Nederlandse accent wordt nog versterkt door de grote steun van de Nederlandse

ambassades in de EU-lidstaten, die op alle mogelijke manieren de bloei van het MEP

bevorderen. Zo is de MEP Foundation, de kapstok waaraan de 28 nationale MEP organisaties

hangen, nieuw leven ingeblazen.

Het is niet verwonderlijk dat Nederland zo’n grote rol speelt. De nationale organisatie heeft

een wijd verbreid netwerk over heel Nederland. Het kleine secretariaat-generaal in Den

Haag stuurt de regionale organisaties aan en ziet erop toe dat het hoge niveau gehandhaafd

blijft. In alle 13 regio’s (de 12 provincies en de regio Rotterdam) zijn verschillende activiteiten

ontwikkeld, met als hoogtepunt de regionale simulatiezittingen van het Europees Parlement.

In mei 2005 werd MEP Limburg heropgericht, waarbij tevens, in aanwezigheid van de tijdelijk

zaakgelastigde van Slowakije, de fototentoonstelling Limburg – Slowakije werd geopend.

Gedurende het hele jaar werden de contacten tussen de provincies en de EU-lidstaten,

ontstaan door het zogenaamde Europroject, onderhouden en enkele uitgestelde bezoeken

alsnog geëffectueerd. Het Europroject heeft van 2001 tot 2004 gezorgd voor een groeiend

gevoel van verbondenheid met de (toen nog) kandidaat-lidstaten. Nederlandse leerlingen

gingen op reis naar de kandidaat-lidstaten en ook werden tegenbezoeken georganiseerd.

In de nieuwe lidstaten zijn, dankzij het Europroject, inmiddels ook nationale MEP organisaties

opgezet.

In verschillende provincies reizen fototentoonstellingen rond, gemaakt naar aanleiding van de

Europroject bezoeken.

Op 11 maart 2005 werd het 15-jarig bestaan van het Model European Parliament Nederland

gevierd, met een nationale manifestatie in de Gotische Zaal van de Raad van State, waar

onder anderen staatssecretaris Nicolaï de aanwezigen toesprak. Na een forumdiscussie

werd een receptie gehouden, waar ook verschillende ambassadeurs van de EU-lidstaten en

kandidaat-lidstaten acte de présence gaven. In de receptieruimte was een tentoonstelling

ingericht over 15 jaar MEP Nederland met bijdragen uit alle provincies en de regio Rotterdam.

In september 2005 werd de 17e nationale MEP conferentie gehouden, wederom in de

Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De provinciale delegaties

vertegenwoordigden ieder een EU-land of kandidaat-lidstaat. Voorzitter van de Tweede

Kamer Weisglas opende de Algemene Vergadering en minister van der Hoeven sprak

de aanwezigen toe tijdens officiële sluiting. Deze toespraak werd gepubliceerd in

Het Financieele Dagblad.
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Ook in het jaar 2005 zijn er wederom zeer succesvolle internationale conferenties

georganiseerd. Deze conferenties zijn een sterke motivator voor de scholieren om deel te

nemen aan nationale conferenties. De Europese saamhorigheid krijgt hier gestalte en er

worden belangrijke internationale contacten gelegd.

Van 9 tot 15 april 2005 werd een internationale conferentie in Den Haag georganiseerd.

Hieraan namen delegaties uit 12 EU-landen alsmede Roemenië deel. De Algemene

Vergadering werd toegesproken door minister van der Hoeven.

In november 2005 werd door MEP Nederland, in samenwerking met de Fundación San Patricio,

een internationale conferentie in Madrid georganiseerd. Hieraan deden 25 landen mee.

Bestuur

Door zijn benoeming tot vertegenwoordiger van de Europese Unie in Moldavië, zag 

oud-ambassadeur A.P.R. Jacobovits de Szeged zich genoodzaakt af te treden als voorzitter

van de Stichting MEP Nederland. Als zijn opvolger werd benoemd de heer N.G.M. Wegter, 

oud-directeur van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.

Toekomst

Na overleg met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap, werd met het Europees Platform (ministerie van OC&W) in het najaar 2005

het projectplan “Europa Dichterbij” opgesteld, een project ter versterking van het Europese

burgerschap in het Nederlands voortgezet onderwijs. Dit project heeft een voorlopige looptijd

van drie jaar.

Voor de verwezenlijking van het project “Europa Dichterbij” is uitgegaan van een

co-financiering van de ministeries van OC&W en van Buitenlandse Zaken.
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Provinciale conferenties

In het voorjaar 2005 zijn de provinciale MEP conferenties gehouden, waaraan scholen

verspreid over de gehele provincie c.q. regio hebben deelgenomen.

Een verheugende ontwikkeling was dat in verschillende provincies, ter voorbereiding van

de provinciale conferenties, op scholengemeenschappen een school-MEP is gehouden.

Tijdens deze schoolconferenties werd de delegatie gekozen die de school op de provinciale

conferentie zou vertegenwoordigen. Hiermee wordt het doel van het MEP, namelijk een

zo breed mogelijke deelname, bevorderd. Deze ontwikkeling zal in 2006 verder worden

gestimuleerd.

Interregionale conferentie Noord-Brabant / Vlaanderen

In de provincie Noord-Brabant werd wederom een interregionale conferentie gehouden,

waaraan naast scholen uit Noord-Brabant ook scholen uit Vlaanderen deelnamen.

Deze al enige jaren bestaande formule is een groot succes. De grensoverschrijdende

contacten worden hierdoor sterk bevorderd.

Dit voorbeeld zal in 2006 zo mogelijk in andere delen van Nederland navolging vinden.

MEP Friesland

De provincie Friesland neemt een geheel eigen plaats in wanneer het om MEP activiteiten

gaat. De aanloop vormt hier het Fries Jeugd Parlement (FJP), een politiek spel gebaseerd

op de Provinciale Staten waar tien scholen aan meedoen. Uit de deelnemers van het FJP

worden de tien beste leerlingen geselecteerd. Om te voorkomen dat deze leerlingen minder

kennis van de Europese politiek hebben dan leerlingen uit andere provincies, krijgen zij extra

scholing en training. Op die manier kan Friesland provinciaal zijn eigen spel houden en toch

landelijk en internationaal op MEP niveau meedraaien.

Los hiervan bestaat het plan om een provinciaal MEP op te zetten, dat gedragen zou kunnen

worden door Friese middelbare scholen (7 à 8) die niet aan het FJP meedoen.

In september 2005 was Friesland gastprovincie van twee landelijke MEP commissies.

Voor 32 leerlingen werd onderdak georganiseerd. De leerlingen kenden elkaar niet

en moesten toch gedurende een week intensief met elkaar samenwerken. Dus was er

teambuilding op de middag van aankomst. En in Friesland doe je dat natuurlijk op het water:

onder toezicht van zeeverkenners is er gezeild.

MEP Drenthe

Wat betreft de delegatieleden / deelnemers van dit jaar, net als voorgaande jaren,

niets dan lof. Ze zijn altijd even enthousiast en vinden de deelname aan het MEP een

geweldige ervaring. Dit jaar organiseerde Drenthe, met nog een aantal andere provincies,

de commissiedagen voor de Nationale Conferentie. In Drenthe gebeurt dit bij toerbeurt

zodat niet steeds dezelfde school de taak krijgt gastgezinnen te zoeken. Het is lastig om

gastgezinnen te krijgen, hoewel gezinnen die een delegatielid in huis hebben gehad,

vaak met moeite afscheid nemen van hun gast.

Dit jaar was Meppel aan de beurt. Omdat zij dit jaar ook in dezelfde maand nog een tiental

Zweden moesten onderbrengen, is de schoolcoördinator op het idee gekomen de twee

commissies in een jeugdherberg onder te brengen. Aanvankelijk werd er van verschillende

kanten nogal sceptisch gereageerd op dit idee, omdat niet duidelijk was hoe de supervisie

`s nachts zou zijn. De schoolcoördinator en een collega uit Meppel hebben zelf de zondag en

Provinciale activiteiten
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de maandag daar geslapen en de provinciaal coördinator heeft er in de nacht van dinsdag

op woensdag toezicht gehouden. Zoals altijd zijn er onder de commissieleden personen die

over een groot organisatorisch talent beschikken en die zien waar wat gedaan moet worden:

binnen de kortste keren werd de coördinator voorzien van een complete maaltijd.

Uit gesprekken die avond met commissieleden bleek dat ze het idee van een jeugdherberg

vreselijk hadden gevonden. Nu ze er al twee dagen zaten vonden ze het fantastisch: je kon

de hele dag met elkaar over het onderwerp praten. Overal zaten groepjes te discussiëren.

’s Avonds wilden ze nog even de stad in, blijkbaar kenden ze de stad al heel aardig.

Natuurlijk beloofden ze op tijd terug te zijn, en dat waren ze ook. Eén van de voordelen van

een provinciestad is dat het uitgaansleven op dinsdagavond zeer beperkt is, maar daarom

niet minder gezellig. Ook later in Den Haag vertelden leden van andere commissies dat zij

het ook wel leuk gevonden zouden hebben om bij elkaar ondergebracht te worden.

De vergaderingen van de commissies vonden plaats in het schoolgebouw van CS Dingstede

in Meppel. Naast twee vergaderruimtes hadden ze de beschikking over een computerlokaal.

Op een gegeven moment worstelde één van de commissies met een economisch probleem.

Een leerling uit Meppel is met die vraag naar zijn leraar economie gestapt en die

heeft de hele commissie een korte les economie geven. Al met al waren dit geweldige

commissiedagen.

Heroprichting MEP Limburg

In de provincie Limburg is na enkele jaren luwte, een nieuwe organisatie van de grond

gekomen, onder de bezielende leiding van de jonge oud-MEP-deelnemer Guy Frints.

De heroprichting van MEP Limburg werd feestelijk gevierd in het stadhuis van Maastricht.

Tevens werd de fototentoonstelling over het bezoek van een Limburgse delegatie aan

Slowakije geopend door de tijdelijk zaakgelastigde van Slowakije, de heer M. Kollár. 

Deze tentoonstelling heeft door heel Limburg gereisd.

Sprekers bijeenkomst stadhuis Maastricht, 12 mei 2005 v.l.n.r: G.T.T. Frints (voorzitter Stichting MEP 
Limburg), Mr. B.J. van Sminia-Meijerink (secretaris-generaal Stichting MEP Nederland), 
M. Kollár (zaakgelastigde ambassade van Slowakije), J.E.L. Costongs (wethouder WVO Maastricht), 
Jhr.Mr. E.L. van Sminia (initiator Europroject)
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15-jarig bestaan MEP Overijssel

Ter viering van het 15-jarig bestaan van MEP Overijssel, werden 4 scholen uit Letland

uitgenodigd met een delegatie deel te nemen aan de provinciale MEP conferentie in

Overijssel. De contacten met Letland werden gelegd in het Europroject.

Tijdens een excursie naar Den Haag werd de Letse delegatie voor de lunch ontvangen ten

huize van mevrouw Van Sminia, secretaris-generaal van het Model European Parliament,

waarvoor ook de ambassadeur van Letland, mevrouw Baiba Laiz_ne was uitgenodigd.

Noord-Holland – Slovenië

In het kader van het Europroject bracht voor de tweede maal een groep leerlingen uit Noord-

Holland een voor 2004 gepland bezoek aan Slovenië. Leerlingen van vijf verschillende

scholen brachten in mei een week door bij gastgezinnen in Ormo. Vanuit deze plaats werden

Algemene Vergadering 
MEP Overijssel 2005
in het Provinciehuis 
te Zwolle

Krantenkoppen Noord-Holland - Slovenië
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ook scholen in de omliggende steden Ptuj en Ljutomer bezocht. Er werden presentaties

gehouden over verschillende aspecten van Nederland, gevolgd door intensieve discussies.

De reis heeft ruime aandacht in de pers gekregen. MEP Noord-Holland ontwikkelt plannen

voor de voortzetting van de contacten.

Er wordt vaak gezegd dat de jeugd de toekomst heeft. In de toekomst is Europa afhankelijk van

de jongeren van nu.

De leerlingen hebben in Slovenië vooral kennis kunnen maken met het gevarieerde schoolleven

en met het dagelijks leven in hun gastgezin. Er zijn op de scholen en in de uitgaansgelegenheden

vele gesprekken gevoerd en contacten gelegd. Nog steeds is er sprake van intensief e-mail contact.

[Uit verslag reis Slovenie]

Groningen – Estland

Eveneens in het kader van het Europroject vond het uitgestelde tegenbezoek van Estland aan

Groningen plaats. Dit bezoek viel samen met de Nederlandse nationale MEP conferentie: een

goede gelegenheid voor de delegatie uit Estland om MEP Nederland aan het werk te zien

tijdens de Algemene Vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast werd

de delegatie ook ontvangen door de Ambassadeur van Estland, Pritt Pallum.

Fototentoonstelling Zuid-Holland – Turkije

Tijdens de provinciale MEP conferentie in het provinciehuis van Zuid-Holland, werd de

fototentoonstelling van het bezoek van Zuid-Holland aan Turkije – ook in het kader van het

Europroject – geopend door de Ambassaderaad, de heer Akil Öktem.

Ambassaderaad Akil Öktem van de Ambassade van Turkije, bezichtigt samen met delegatieleden uit 
Zuid-Holland, foto’s van hun bezoek aan de regio Izmir.
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Nationale manifestatie 15-jarig bestaan MEP Nederland

Op vrijdag 11 maart 2005 is in de Gotische Zaal van de Raad van State te Den Haag een

nationale manifestatie gehouden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting

Model European Parliament Nederland.

De Stichting Model European Parliament Nederland werd in het najaar van 1989 opgericht.

De viering, oorspronkelijk gepland in het najaar 2004, werd mede door het Nederlands

voorzitterschap van de Europese Unie, uitgesteld tot begin 2005.

De bijeenkomst stond in het teken van de Europese Grondwet en de gevolgen van de

uitbreiding van de Europese Unie.

Mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged, oud ambassadeur en voorzitter van het bestuur van de

Stichting MEP Nederland sprak de welkomsrede uit.

Staatssecretaris voor Europese Zaken Nicolaï ging in op het belang van de Europese

Grondwet. Met een uitbreiding naar 25 lidstaten dient een goed en stevig raamwerk te

worden vastgelegd, waarbinnen de Europese Unie zich kan ontwikkelen.

De heer Van den Berg, lid van het Europees Parlement, wees op het belang van de dialoog

met de Europese burgers. Het is niet voldoende om uit te leggen wat het Europees Parlement

of de Europese Commissie doet. Het Europees Parlement is er nu van overtuigd dat men een

dialoog moet aangaan met de burgers in Europa. Dit uitgangspunt heeft het MEP al 15 jaar

geleden begrepen en daarom is dit programma volgens Van den Berg een goed voorbeeld

van hoe het debat in Europa zou moeten worden gevoerd.

De heer Van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal Group, sprak

als sponsor van het Model European Parliament over de problemen die het bedrijfsleven

ondervindt met de Europese regelgeving. Hij drong erop aan dat het Europees Parlement en

Nationale activiteiten

Toespraak Staatssecretaris Nicolaï
Foto: Jeroen van der Meyde, Fotogeniek
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de Europese Commissie zich meer bewust zijn van de dynamiek van het bedrijfsleven, die

niet onnodig door regelgeving moet worden belemmerd.

Ten slotte sprak Delphine Pronk, deelnemer aan de eerste MEP conferentie in 1989 en

tegenwoordig beleidsmedewerker op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij vertelde

over haar ervaringen in het MEP en hoe belangrijk deze voor haar waren geweest bij de

keuze van haar studie. De belangstelling voor Europa is sindsdien altijd gebleven.

Deze nationale manifestatie werd bijgewoond door circa 180 oud-deelnemers aan het MEP

van de afgelopen 15 jaar uit alle delen van Nederland. Onder de aanwezigen waren ook

provinciale coördinatoren, leraren, vertegenwoordigers van sponsors en ambtenaren van

het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de inleidingen ontspon zich een geanimeerde

discussie.

De manifestatie werd afgesloten met een druk bezochte receptie, waarbij ook veel

ambassadeurs of vertegenwoordigers van EU-ambassades in Den Haag aanwezig waren.

In de receptieruimte was een expositie van 15 jaar Model European Parliament Nederland,

met bijdragen uit alle provincies.

Voorzitter Jacobovits de Szeged opent de nationale manifestatie in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Foto: Jeroen van der Meyde, Fotogeniek
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Nationale MEP conferentie 2005

Net als de afgelopen jaren, werden de teambuilding en commissievergaderingen van de

nationale conferentie gespreid over Nederland gehouden. Vijf provincies ontvangen ieder

twee commissies. Dit jaren waren dat Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland en Noord-

Brabant. Een commissie wordt gevormd door dertien delegatieleden: één uit iedere provincie.

Om elkaar te leren kennen begint het programma met een korte teambuilding. Daarna wordt

twee dagen gediscussieerd over het onderwerp van de commissie, waarna in een resolutie

een oplossing voor het vraagstuk moet worden neergelegd. Halverwege de week komen

alle commissies naar Den Haag, waar zij worden ondergebracht in het Stayokay hotel. In de

laatste twee dagen wordt de Algemene Vergadering gehouden, waarvoor de Tweede Kamer

der Staten-Generaal de Oude Vergaderzaal ter beschikking stelt.

De voorzitter van de Tweede Kamer, drs. F.W. Weisglas, opende de Algemene Vergadering

en toonde zich er wederom een groot voorstander van om op deze aantrekkelijke wijze de

discussie over Europa onder jongeren gestalte te geven.

Er volgden twee dagen van intense en soms heftige discussies, waarin alle resoluties werden

behandeld. Tijdens de sluiting van de conferentie spraken de minister van Onderwijs,

mevrouw Van der Hoeven en de heer Van der Vaart, hoofd Voorlichtingsbureau Europees

Parlement. Minister Van der Hoeven ging in haar rede in op het grote belang van het debat

over Europa, waarbij in haar optiek de scholieren centraal moeten staan. De rede werd

gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.

v.l.n.r. Minister M.J.A. van der Hoeven, Mevrouw B.J. van Sminia – Meijerink, de heer J.L Stegeman, 
beleidsmedewerker Ministerie OC&W, de heer S. van der Vaart, hoofd Voorlichtingsbureau Europees 
Parlement, de heer C.B. Zwaga, Europees Platform en de heer B. Scheperboer, bestuurslid MEP Nederland 
volgen de debatten van de Algemene Vergadering.
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Frederique Dittrich (Porta Mosana College, Maastricht) over haar deelname aan het MEP:

“…Een avond heb ik zelfs om 3.00 uur nog een speech tegen een resolutie geschreven!.., …Het

MEP was voor mij écht een hele leuke en leerzame ervaring! Ik had nooit gedacht dat ik op mijn

16e een speech zou houden in de Oude Tweede Kamer voor 180 man…”.

Stefan Uittenboogaard (Sint Maartens College, Maastricht) over zijn deelname aan het MEP:

“…Wat ik wel niet allemaal heb mee gemaakt tijdens mijn deelname aan het MEP! Gewoonweg

een geweldige ervaring! Het is echt leuk om een keer aan zoiets te hebben meegedaan, je steekt 

ontzettend veel op in zo’n week en het is goed voor zowel je communicatieve vaardigheden, als je

sociale vaardigheden, mede omdat je in zo’n korte tijd zoveel mensen leert kennen…”.

Geanimeerde discussie in de Algemene Vergadering van de nationale MEP conferentie

Het presidium van de Algemene 
Vergadering
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Studenten krijgen kans Europa zelf te ervaren

door Maria van der Hoeven, minister van Onderwijsr

Dit is een bewerkte versie van de toespraak die zij op 11 maart 2005 hield op de nationale

conferentie van het Europese jeugdparlement in Den Haag.

Het luide ‘nee’ van Frankrijk en Nederland tegen de Europese Grondwet geeft een beweging in

meer lidstaten weer. Er is geen sprake van dat de uitslag 23 tegen 2 is. In twee landen hebben

burgers de kans en de moed gehad het ongenoegen uit te spreken dat ook op andere plekken leeft.

En dus roept het op tot nadenken en actie.

Wat we niet moeten doen, zelfs niet suggereren, is: de Nederlandse burger opzoeken om uit te

leggen dat die nee-stem een fout was. Wat dan wel? Álle burgers in Europa laten zien wat de

betekenis is van Europese samenwerking. We moeten hen laten ervaren dat ze veel aan Europa

hebben, en uiteindelijk: dat ze iets hebben mét Europa.

Ik ben ervan overtuigd dat we het moeten zoeken op scholen. Alle Europese burgers beginnen als

scholier. De EU heeft geen bevoegdheden op het terrein van onderwijs. Maar de EU zorgt er wél 

voor dat leerlingen, studenten en leraren over de grenzen van hun eigen land kunnen kijken.

Met dat in gedachten heb ik het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs om advies

gevraagd over een Europa-certificaat voor het voortgezet onderwijs. Op 4 oktober praat ik met

vertegenwoordigers van het basis- en voortgezet onderwijs verder over Europa in het onderwijs.

De EU werkt hard aan de uitwisselbaarheid van diploma’s en kwalificaties. Zo ontstaat er een

Europese onderwijsruimte. Zo kunnen leerlingen, studenten en docenten zich veel vrijer dan ooit

tevoren door Europa bewegen. Als het lukt om hen op grote schaal daartoe te bewegen, dan ben ik 

ervan overtuigd dat ze er vanzelf achterkomen hoe belangrijk Europa voor hen is. Want het is zoals

de Onderwijsraad, één van mijn belangrijkste adviesorganen, op 15 september stelde: de inter-

nationaal georiënteerde samenleving, mondiale economie en arbeidsmarkt maken internationale

kennis en vaardigheden noodzakelijk. ‘Willen wij Nederland en Europa op de kaart houden, dan

moet ons onderwijs de blik naar buiten richten.’ Leerlingen moeten zich thuis voelen in Nederland,

thuis zijn in Europa, thuis raken in de wereld.

Dát gaan we dus doen: niet van bovenaf vertellen hoe belangrijk Europa is. Nee, laat mensen het

ervaren. Wij zorgen ervoor dat het kan.

Neem de Euregio’s, de grensoverschrijdende regionale samenwerkingsverbanden langs de Duitse

en Belgische grens. Lokale bestuurders, maar ook ondernemers en onderwijsinstellingen aan

weerszijden van de grens trekken samen op. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk over de grens te

werken of te studeren zonder dat je problemen krijgt met verschillende regels. Dit staat dicht bij de

mensen, ze ervaren zelf hoe het is om over de grens te werken of te leren.

In Nederland vindt de komende maanden een brede maatschappelijke discussie plaats over de

vraag hoe het verder moet met Europa. Die is belangrijk, niet zozeer om mensen te overtuigen, 

maar wel om open te praten over Europese dilemma’s. Ik zie die brede maatschappelijke discussie

als een begin, zeker niet als een eindpunt.

Ik benadruk tot slot het belang van de school. Daar ligt de kans om werkelijk aan Europa te

bouwen. Dat is geen Europa van bemoeizucht, veel te grote uitgaven en gekissebis over het land-

bouwbeleid. Dat is het Europa van de scholier, het Europa van de burger, het Europa van iedereen.

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad, Publicatiedatum: 24-9-2005
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Jonge Axelaar is niet vies van politiek

door Raymond de Frel

Woensdag 5 oktober 2005 - Terneuzen – Taai, saai? Welnee, politiek is razend interessant.

Een echte politicus aan het woord? Nou, nog net niet. Maar als het aan Wouter van Acker (16)

uit Axel ligt, komt daar over een aantal jaren verandering in.

In het Europees Parlement voor de jeugd in Madrid mag Wouter van 22 tot en met 29 oktober al 

even ruiken aan de politieke wereld. Wouter, VWO-leerling op het Zeldenrust-Steelantcollege in

Terneuzen, doorliep eerst de provinciale ronde in Middelburg van het zogeheten Model European

Parliament, ging vervolgens samen met schoolgenoot Stéphanie Verhelst naar de landelijke week 

in Den Haag en werd daar uitgekozen om Zeeland te vertegenwoordigen op de internationale MEP 

zitting in Madrid.

In Madrid mag Wouter Nederland vertegenwoordigen in de commissie Economische en Monetaire

Zaken. “We gaan het hebben over de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van China en de

Verenigde Staten. Ik verwacht niet dat we met een briljante oplossing komen, maar wellicht levert

het leuke ideëen op.”



17De jeugd van nu beslist straks over de toekomst ~ Jaarverslag 2005

Internationale MEP conferentie Den Haag – 9-15 april 2005

Gezien de precaire financiële situatie van de internationale MEP Foundation, besloot

het bestuur van de Stichting MEP Nederland het zo waardevolle MEP programma, dat

internationaal de afgelopen tien jaar een grote vlucht heeft genomen, voort te zetten door

het organiseren van een internationale conferentie in Den Haag. Op zeer korte termijn werd

deze conferentie voorbereid. De Tweede Kamer der Staten-Generaal was hierbij geweldig

behulpzaam door wederom de Oude Vergaderzaal voor de Algemene Vergadering ter

beschikking te stellen.

Zeer gewaardeerde sprekers tijdens de Algemene Vergadering waren Tweede Kamer

voorzitter Weisglas en minister Van der Hoeven.

De hele conferentie verliep in een uitstekende sfeer, waarbij het opvallend was hoe makkelijk

jongeren uit alle delen van Europa, van Estland tot Roemenië, van Ierland tot Oostenrijk, van

het begin af aan met elkaar spraken alsof ze elkaar al jaren kenden.

Traditioneel werden de delegaties door de ambassadeurs van hun land voor een diner

ontvangen.

Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Den Haag

Minke Meijnders (Friesland)

Anneke Valk (Overijssel)

Lianne Hessels (Flevoland)

Guus Schaepman (Zuid-Holland)

Esther Valstar (Noord-Brabant)

Valentijn de Neve (Commissievoorzitter en voorzitter van de Algemene Vergadering)

Tim Meijers (Commissievoorzitter en vice-voorzitter van de Algemene Vergadering)

Internationale activiteiten

Minister Van der Hoeven spreekt de Algemene Vergadering van de internationale conferentie 
Den Haag 2005 toe
Foto: Jeroen van der Meyde, Fotogeniek
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Hoezo, je eet nooit chocoladevla?

door Anneke Valk, Nederlands delegatielid MEP Den Haag

Begin april 2005 was Den Haag heel even het decor voor een internationale bijeenkomst van een

Europees parlement. Niet hét Europees Parlement, maar eentje gevormd door jongeren. Ze kwamen

bij elkaar om te vergaderen en te debatteren, maar vooral om te genieten en nieuwe ervaringen op

te doen.

Hoewel je het MEP het beste kunt beschrijven als ‘een groots opgezet debatteerproject’, draait het

niet alleen om de discussies. Althans, niet voor mij. Het leukste aan het MEP-internationaal vond ik 

de contacten met de andere deelnemers en de spontane, vrolijke sfeer waarin ik een weekje terecht

kwam. Het was net alsof de rest van de wereld er even niet toe deed: we hadden zo veel lol met z’n

allen, het was echt ontzettend gezellig!

Helaas kun je als MEP’er niet alleen maar lol maken. Er moet ook hard gewerkt worden en dus

begonnen op de derde dag de commissievergaderingen. In mijn geval was dat ‘employment and

social affairs’. Net als bij de Algemene Vergadering, het grote debat, moet er tijdens de vergade-

ringen Engels gesproken worden. De deelnemers komen namelijk uit alle uithoeken van Europa en

het is wel handig als je weet wat de ander zegt voordat je er iets tegenin brengt.

De vergaderingen verliepen eerst moeizaam: iedereen had zo zijn eigen idee over hoe we het pro-

bleem het beste konden oplossen en er werd maar weinig water bij de wijn gedaan. Gelukkig ging

het de volgende dag een stuk beter, waarschijnlijk omdat we wisten dat we vóór het eind van die

middag onze resolutie af moesten hebben. 

Tijdens de Algemene Vergadering probeerden de commissieleden de anderen van het nut van

hun resolutie te overtuigen. De ‘anderen’ (dus alle deelnemers die niet bij die commissie horen)

mochten uiteraard hun mening geven en reageren op de gegeven argumenten.

Na een uur debatteren werd er gestemd en werd de resolutie óf aangenomen óf verworpen.

Onze resolutie, die als eerste behandeld werd (spannend!), werd aangenomen. Feest! We waren

echt zo blij! Het is echt heel tof als datgene waarvoor je twee lange dagen je best hebt gedaan, 

goedgekeurd wordt.

Wat ook ontzettend tof is, maar ook ontzettend eng, is het spreken voor zo’n grote groep mensen.

Elke keer als ik iets zei, kreeg ik weer de kriebels. Maar het gaf me zo’n kick als ik het dan op een

goede, overtuigende manier gezegd had!

Tijdens de internationale conferentie van het MEP heb ik een heleboel nieuwe mensen leren

kennen. Ze hebben me dingen geleerd (ik ken nu een Ierse mythe!), ze hebben me verrast met hun

cultuur en gewoonten (hoezo, je eet nooit chocoladevla?) en hebben me soms versteld doen staan

van hun opvattingen en meningen. Maar boven alles, en daar ben ik ze heel dankbaar voor, hebben

ze ervoor gezorgd dat ik een fantastische MEP-week heb kunnen meemaken!

Vragen van de Ierse 
delegatie tijdens de 
Algemene Vergadering
Foto: Jeroen van der 
Meyde, Fotogeniek
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Internationale MEP conferentie Madrid – 21-29 oktober 2005

In het voorjaar 2005 werd door MEP Nederland contact gezocht met MEP Spanje, dat één

van de activiteiten is van de San Patricio Foundation in Madrid. Zij hadden belangstelling

getoond voor het ontvangen van een internationale conferentie in Madrid.

Na een goede en intensieve voorbereiding, heeft MEP Nederland tezamen met de San

Patricio Foundation een zeer geslaagde conferentie georganiseerd. Alle 25 EU-lidstaten

alsmede Bulgarije, Roemenië en Turkije waren uitgenodigd om aan deze conferentie deel te

nemen. Om verschillende redenen konden helaas Tsjechië, Malta en Bulgarije geen gevolg

geven aan de uitnodiging. Deze landen werden tijdens de conferentie vertegenwoordigd door

extra deelnemers uit Nederland, Spanje, Duitsland en Italië.

Voor alle deelnemers waren de teambuilding en de overnachting in het Escorial, het

wereldberoemde paleis gebouwd door koning Philip II, een bijzondere ervaring.

Naast de debatten en het inspannende werk, werd ook aandacht besteed aan de rijke historie

van Spanje, met o.a. een bezoek aan het Prado museum.

Ook in Madrid ontvingen de ambassadeurs van de deelnemende landen de delegaties.

De Nederlandse delegatie werd op bijzonder gastvrije wijze ontvangen op de residentie van

de Nederlandse ambassadeur, baron Van Heemstra. De avond kreeg een bijzonder accent

door de toespraken die de ambassadeur en zijn medewerkers tijdens het diner hielden,

waarna een geanimeerde discussie volgde.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de Caja Madrid, die deze conferentie ruimhartig heeft

ondersteund. Van de conferentie is een bijzonder fraaie DVD gemaakt, die een uitstekende

promotie voor het MEP programma is.

Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Madrid

Nadia Grotenhuis (Friesland)

Dick van der Harst (Overijssel) (delegatie Tsjechië)

Fleur Elfrink (Gelderland) 

Sophie Mosch (Noord-Holland) (delegatie Tsjechië)

Sam Trompert (Noord-Holland)

Wouter van Acker (Zeeland)

Jan-Willem Groeneveld (Noord-Brabant)

Guy Frints (Commissievoorzitter)

Many new friends in Europe – 21/29 October 2005

by Sam Trompert, head of the Dutch delegation MEP Madrid

The first full day of the MEP, it rained in Madrid for the first time in half a year! Speaking of bad

luck! Originally, the organisation had planned outdoor activities, but unfortunately, these activities

could not be held since it rained. The plan B was playing games in the gym of the San Lorenzo de El 

Escorial, the beautiful school building where we stayed during the first day. This was a little bit cha-

otic because some groups were running through the gym while others walked around in circles. The

teambuilding was also a bit dreary because it was doing practically the same thing the whole day. But 

then again, teams were built, like they never had been built before. We all remember our commit-

tees as being very nice, social and humorous! That the teambuilding ‘fell into the water’ as we say in

Dutch, is of course not the fault of the organisation. We have to blame the weather gods, I think.
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To our own surprise we had an excellent opening ceremony. The speeches, held by each head of 

delegation, were very good and funny. But the Irish one was just amazing. The girl that sang the

song Spanish Lady had such a good voice…, it was just stunning.

Our committees weren’t only nice, social and humorous; they were also very good, productive and

constructive. Sometimes it was difficult to reach a consensus, especially in the committee on the

euthanasia policy. To combine all kinds of different European opinions in good compromises is

very difficult, but also very challenging. The resolutions which have been made, can be conside-

red as being very good and progressive. They would really make a difference if the real European 

Parliament adopted them. 

The General Assembly was very well structured by the Presidency. There were a few times when we

felt left out, because we didn’t get the opportunity to speak, but there were 150 people in the room,

so that is something that always happens. The Dutch participants were very honoured that we could

pay a visit to the room where the Spanish Parliament meets. It was like standing in history!

Trips like the visit to the Prado Museum were very interesting. We were amazed by the beauty of 

the paintings of Goya for example. Even though one member of our delegation is more interested

in modern art, we all had a great time. 

This also counts for the bus tour through Madrid and the visit to the town hall of El Escorial.

The visit we paid to the Dutch Embassy can be considered as one of the best nights of the week. We

discussed several European issues, like the constitution and the agriculture policy, which was very 

interesting. 

A big applause for the organisation. They have done an excellent job. Organising a MEP session

for 150 youngsters is a very tough task, but they managed to do it. Lunches at Iboo for example:

everybody had food, whether they liked it or not! Not to mention the trouble they probably had fin-

ding enough host families. If there would be an award for organising, they should win the bronze,

silver and gold medal!

The Dutch participants are unanimous in their opinion that the MEP Madrid was an unforgettable 

time. We all look back and regret that it ended. We made loads of new friends, especially with the

Austrian delegation. The MEP was such an amazing experience for us. We really feel much wiser 

now, and not only about the EU. We just have no words.

The Dutch and Austrian delegation in front of the Royal Palace
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Krantenartikel uit Dagblad De Limburger, zaterdag 22 oktober 2005



22 De jeugd van nu beslist straks over de toekomststom ~~ Jaarverslag 2005Jaarve

Verkorte jaarrekening 2005

1. Rekening van baten en lasten 2005     

Begroting Werkelijk Werkelijk

BATEN  2005  2005  2004

Bijdrage Europafonds 130.000 130.000          --

Giften, sponsors 20.000 25.000 34.460

Bijdragen deelnemers 27.400 25.795 20.348

Bijdrage Europroject  --      -- 100.000

Bijdrage Budapest      --         -- 38.985

Bijdrage internationale conferenties 25.000 14.395           --

Eenmalige subsidie Ministerie van

Buitenlandse Zaken           -- 62.500           --

Bankrente           -- 1.019           --

202.400 258.709 193.793

LASTEN

Nationale conferentiekosten 20.000 16.721 17.332

Onkostenvergoeding coördinatoren 6.500 6.500 6.500

Internationale conferentiekosten 43.000 47.237 49.271

Kosten Europroject -- -4.037 100.000

Reorganisatie van internationale activiteiten             -- 62.500 --

Organisatie- en administratiekosten 141.000 129.629 25.677

210.500 258.550 198.780

Resultaat

-8.100 159 -4.987
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2. Balans per 31 december 2005     

ACTIVA 31-12-05 31-12-04

Vlottende activa     

Vorderingen en overlopende activa 27.803 42.492

Liquide middelen 52.743 13.508

Totaal activa 80.546 56.000

PASSIVA     

Eigen vermogen -2.383 2.542

Bestemmingsreserve 25.000 25.000

22.617 22.458

Kortlopende schulden en overlopende passiva     

Overige schulden en overlopende passiva 57.929 33.542

80.546 56.000

Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening van de stichting MEP

Nederland te Den Haag over het jaar 2005 gecontroleerd. De verkorte jaarrekening is

ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2005 van de Stichting MEP Nederland.

Bij die jaarrekening hebben wij op 27 juni 2006 een goedkeurende accountantsverklaring

verstrekt. De verkorte jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur

van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de

verkorte jaarrekening te verstrekken.

Wij zijn van oordeel dat de verkorte jaarrekening op alle van materieel belang zijnde aspecten

in overeenstemming is met de jaarrekening waaraan deze is ontleend.

Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële

positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte

van onze controle dient de verkorte jaarrekening te worden gelezen in samenhang met de

volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 27 juni

2006 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Den Haag, 27 juni 2006

Ernst & Young Accountants
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Bestuur en comité van aanbeveling

Comité van Aanbeveling Stichting Model European Parliament Nederland

Mr. H.D. Tjeenk Willink   Vice-President van de Raad van State

Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck  Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

Drs. F.W. Weisglas   Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Drs. M.J. van den Berg   Lid Europees Parlement

Drs. K. Buitenweg   Lid Europees Parlement

Drs. M.J.T. Martens   Lid Europees Parlement

Drs.W.J. Deetman   Burgemeester van Den Haag

Mr. I.W. Opstelten   Burgemeester van Rotterdam

Dr. W.F. van Eekelen   Voorzitter Europese Beweging in Nederland

Bestuur Stichting Model European Parliament Nederland

Mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged  Voorzitter tot 1 mei 2005

Drs. N.G.M. Wegter   Voorzitter vanaf 1 september 2005

Mr. B.J. van Sminia-Meijerink  Secretaris-Generaal

A. van Marken    Penningmeester

Mr. J.H. Drost

R.J.J.B. van de Mortel

Drs. B. Scheperboer   Afgevaardigde coördinatoren

T. Louwerse    Afgevaardigde delegatieleden

Gesprek tussen oud-directeur van het 
Voorlichtingsbureau Europees Parlement, 
Mr. E. Jansen (links) en de aantredend 
voorzitter van MEP Nederland, Drs. N.G.M.
Wegter, directeur vertegenwoordiging 
Europese Commissie in Nederland

Foto’s: Jeroen van der Meyde, Fotogeniek

Staatssecretaris Nicolaï begroet scheidend 
voorzitter Mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged


