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Het Model European Parliament Nederland 2020 zit
er ondertussen al weer op. Naast dat jullie hebben
gedebatteerd, resoluties hebben opgesteld en
prachtige speeches hebben gehouden, hebben wij als
persteam ook niet stil gezeten. Maar liefst veertien
journalisten hebben zes dagen lang verslag gedaan
van jullie bezigheden, welke jullie terug kunnen
vinden op de social media, www.mepsocial.nl en
natuurlijk in dit krantje. Sokken, interviews, quotes,
artikelen en MEP-matching; dit eindproduct bevat het
allemaal. We hebben het krantje niet kunnen drukken
om persoonlijk aan jullie te overhandigen, maar ook
als online product zal dit dé ultieme herinnering van
deze bijzondere MEP-ervaring zijn!
Want wees nou eerlijk, hoeveel toekomstige
Europarlementariërs zullen kunnen zeggen dat ze
tijdens een pandemie hebben meegedaan aan een
conferentie van het Model European Parliament?

Fysiek samen, en toch anders dan anders
September, de maand van regenbuien, het laatste
beetje zonneschijn en… de nationale conferentie van het
MEP! Ook dit jaar, in een tijd die overgenomen is door
corona. Iets anders dan anders, maar niet minder leuk.
Zes dagen lang debatteren leerlingen uit het hele land
over allerlei vraagstukken. Of dit onderwerp nu voedsel,
gender- gelijkheid of migratie was, elke commissie had
hetzelfde doel:  zorgen  dat de   resolutie wordt

DE PERS:
NAMENS

“IK ZIE DE KRANTENKOPPEN

AL: TIENERS ZAAIEN ONRUST

BIJ JEUGD DEBAT, LEIDT TOT

BURGEROORLOG”
Emma Halma

“NOG WAT OLIE OP HET VUUR

GOOIEN DOOR NU AL

RESOLUTIES TE LEKKEN”
Isis van der Horst

“OF WE VORMEN ZELF EEN

TEAM EN ZORGEN DAT DE

DELEGATIES ZICH TEGEN

ELKAAR KEREN”
Grace Vincent

aangenomen! Deze conferentie was uniek: elke provincie is zowel een commissie als delegatie en in
elf regio's door heel Nederland  waren er MEP'ers bij elkaar. En ondanks dat er maar één land
vertegenwoordigd werd in de commissie, was het debat niet minder. Tijdens het opstellen van de
resolutie werd er extra goed geluisterd naar de feedback van andere landen. Door de lobby en
woordvoerders konden de commissies elkaar overtuigen.  Zo vergroot je immers de kans dat de
resolutie wordt aangenomen. Ook het plenaire debat liep iets anders dit jaar. Via Zoom werden alle
delegaties met elkaar verbonden en werden er speeches voor en tegen de resoluties gegeven.
Hoewel dit niet achter de mooie katheder van de Tweede Kamer kon, bleef  het een bijzondere
ervaring om te speechen. Zeker toen premier Rutte nog even langskwam in de Zoom call. Tussen alle
debatten door was er ook genoeg tijd voor de gezelligheid die het MEP elk jaar weer kenmerkt. Er
werden grappen gemaakt, vriendschappen gesloten en soms bloeide er zelfs liefde op. Deze keer
was het MEP misschien anders dan anders, maar zeker een fantastische ervaring!



Dag 1: team
building

Gezelligheid, positiviteit en samenwerken: daar draaide niet alleen de teambuilding om, maar de gehele
week bij commissie Vervoer en toerisme. De gemixte Groningse en Drentse delegatie heeft zich
gebogen over het vraagstuk betreffende duurzame mobiliteit. De vergaderingen begonnen maandag
met de kans om vragen te stellen aan experts op het gebied van transport in de Europese Unie, waarna
de groep snel aan de slag ging met de IC’s. Al snel

"SENSATIE HEEFT GEEN

GRENS"
Timo Polhout, LIBE

"HET STINKT HIER NAAR

MEP"
Aukje Land, ENVI

“MOGEN ER FOTO’S
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“NEE, NIET VAN LINKS”
Morris Wouters, TRAN

“JOCHEM, ZULLEN WE

SAMEN EEN MEP BABY

MAKEN?”
Eline Koster, INTA

TRAN

werd duidelijk dat het koffiezetapparaat hierbij
hoogstnoodzakelijk is. Ondanks de incidentele haast, discussies,
rumoerigheid en debatten, hebben de trotse deelnemers hun
resolutie dinsdag op tijd weten in te leveren. En anderen waren
het over de oplossingen eens, want vrijdag werd de resolutie
aangenomen! Dit was voor de commissie TRAN een prachtige
afsluiting  van een geslaagde week.



De Overijsselse delegatie begon zondag hun MEP-week
in Zwolle, om als teambuilding gezamenlijk te puzzelen
en te suppen. Maandag en dinsdag stelde de commissie
ENVI haar resolutie op voor het actuele vraagstuk over
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. In
hoeverre moet de EU bij toekomstige
grensoverschrijdende crises optreden als
overkoepelende besluitvormer? De dagen erna werd
kritiek gegeven en ontvangen van andere commissies.  
 Voor-  en   tegenpunten   vlogen  door  de Overijsselse 
 vergaderruimte  en  charmeurtechnieken werden

Met verbaasde ogen werden snel foto's gemaakt toen
ongepland  premier Rutte bij Nieuwspoort aan tafel
schoof. Het gebeurt natuurlijk niet vaak dat de
deelnemers in een Zoom call met Mark Rutte zitten.
Zelfs voor de pers en commissievoorzitters was dit een
zeer aangename verrassing. De premier vertelde over
hoe hij al zo vroeg wist dat hij minister-president wilde
worden en dat hij zich tijdens zijn studie redelijk ergerde
aan aspecten in het land die niet goed gingen, wat hem 
enkel motiveerde om zijn doel te bereiken.  Helaas was Rutte net zo snel verdwenen als hij was
verschenen, vanwege zijn drukke schema die dag. Ondanks zijn volle agenda had hij nog wel tijd
om terug te zwaaien naar alle deelnemers die de Zoom call met hem deelden. Een grote eer!

Plotseling bezoek van Mark Rutte 

ENVI

tijdens de lobbysessie op donderdagavond uit de mouw geschud alsof het niks was. Ondanks dat het
online lobbyen in de Stadkamer in Zwolle wennen was, wordt tevreden op deze succesvolle avond
teruggekeken. Vrijdag kwam iedereen samen om aan hun speeches te werken en de laatste puntjes
op de i’s te zetten, voordat de plenaire vergadering begon. De resolutie van ENVI werd helaas niet
aangenomen, maar dat mocht geen demper op het plezier leggen.

INTA Op de eerste dag was het nog wennen voor commissie INTA, Internationale handel,
maar na een week debatteren is  daar  niks  meer  van  te  merken.  Maandag en 

liefst 92 stemmen vóór  werd  de resolutie vrijdag
aangenomen. Naast alle formaliteiten is er super veel
gelachen door de hechte groep. Er zijn dan ook wel wat
traantjes gevallen bij het afscheid nemen. Vanwege het
coronavirus zit een fysieke ontmoeting er niet snel in, maar
ook buiten het MEP om is Zoom altijd een goede optie.
Kortom, de groep is ontzettend hecht geworden en het is
zeker dat  het ook nog een hele tijd zo gaat blijven!

dinsdag heeft de commissie haar resolutie over Europese handelsverdragen opgesteld, waarna ze
alles op alles heeft gezet om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.  En dat is gelukt! Met maar 

''IK REKEN OP U.'' - ''IK REKEN OP MIJN

REKENMACHINE!''
Dian Schipper, TRAN

“JA, ALS ZE VRAGEN HOE DE MEP-WEEK WAS, ZEG IK ALS EERSTE

DAT HET PROVINCIEHUIS DE LEKKERSTE CHOCOLADEMELK HEEFT”
Tom Snijders, INTA



We vragen het ons allemaal wel eens af. Hoe
kan ik een goede MEP'er zijn? Deze vraag is
helaas niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er
zijn zoveel kwaliteiten die een MEP'er laten
uitblinken. Zo moet je een goede spreker zijn
en goed kunnen improviseren, niet te lang
doen over een punt maken en kunnen inspelen
op de actualiteit. Dit alles is natuurlijk niets
waard als je vergeet via de voorzitter te
spreken. Iedereen heeft het wel eens zien
gebeuren of zelf meegemaakt: er wordt een
geweldig punt gemaakt, maar de spreker
vergeet via de voorzitter te spreken. Het punt
valt op deze manier helemaal weg. Een andere
belangrijke eigenschap is goed kunnen
onderhandelen. Bij het lobbyen kan je niet
zonder! Ook respectvol zijn wanneer je
reageert op het punt van een mede-MEP'er is
niet onbelangrijk. Tot slot is een goede
voorbereiding erg beduidend. Zorg dat je je
feiten kent en niet door anderen op het andere
been kan worden gezet.  Als je aan deze
kwaliteiten voldoet, moet je wel een echte
MEP'per zijn! 

Afgelopen week hebben wij voor een paar mensen
de liefde van hun leven geprobeerd te vinden.
Maar een match op papier hoeft niks te zeggen
over het stel in het echte leven. Daarom zijn een
paar van de gematchte MEP’ers deze week op
online date geweest! De eerste blind date was met
Rebecca uit Flevoland en Jesse uit Utrecht. In de
vragenlijst hebben ze beiden opgegeven
nieuwsgierig  te zijn. Dat bleek zeker waar te zijn,
want het duo heeft maar liefst drie kwartier vol
gekletst   met   allerlei  verhalen.  Het  gesprek  ging 

MEP matching (deel 1)

over  supermarkten, corona maatregelen en natuurlijk over het MEP. De twee lijken elkaar aardig te
vinden en als blijkt dat Rebecca volgend jaar in Utrecht wil studeren - slechts op twintig minuten
afstand  van Jesse - lijkt  het de goede kant op te gaan. Toch blijft deze klik slechts vriendschappelijk.
Er wordt veel gelachen en het is zeker gezellig, maar meer zit er van beide kanten helaas niet in.

Wat maakt
een goede
MEP'er?

JURI
rechtsstaten. Echter is dit bij JURI niet het enige
waar over gepraat wordt. Het was een week vol
unanimiteit als delegatie Ierland, het leren van het
alfabet, krakende deuren en vurige
telefoongesprekken. Ze hebben zich bezig
gehouden met de vraag of de onafhankelijke
rechtspraak moet worden gewaarborgd of niet. Het
stemmen tijdens het opstellen van de resolutie was
niet bepaald spannend, omdat de uitslag telkens
unaniem was. De speeches waren erg
indrukwekkend. Ierland mocht niet twee, maar drie
speeches geven, vanwege de Utrechtse journaliste
Frouke. Utrecht ontving complimenten uit het hele
land. Ondanks de coronamaatregelen heeft de
commissie JURI een hardwerkende week volbracht,
met veel gezelligheid en weinig slaap.

¨EEN GOEDE MEP'ER MOET

NUCHTER ZIJN¨ 

"LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.¨
Cies de Kruif en Julia MacMaster, AFCO

Bij de Commissie Juridische zaken wordt
meteen gedacht aan de Trias Politica en

"WE NAMEN JULLIE TOCH AL NIET SERIEUS"
Joris Ritter, JURI



Hoe kan de commissie Burgerlijke vrijheden, Binnenlandse
zaken en Justitie worden samengevat in 150 woorden? De
inzet en toewijding van de commissie is uitzonderlijk.
Slapen komt niet in het woordenboek voor van deze
mensen. Nog tot laat vlogen de appjes in het rond om
voorbereid te zijn op elk mogelijke obstakel. "Samen sta je 
 sterker"  is  dus zeker  gebleken  uit  de  band tussen deze 

Gedreven, enthousiast en vol ideeën! Slechts een paar woorden die
de commissie FEMM beschrijven. In de afgelopen week zijn ze als
vreemdelingen uitgegroeid tot een hechte groep. Keihard werd er
gewerkt aan het opstellen van IC’s en OC’s voor hun vraagstuk over
gelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Tijdens de officiële opening
en de Plenaire vergadering werden speeches voorgedragen en
keken ze kritisch naar alle resoluties. Sociaal waren ze zeker tijdens
het lobbyen, maar niet altijd even formeel. Het werd nog even
spannend, maar de ontlading was groot toen aangekondigd werd
dat de resolutie was aangenomen. Samenwerken in een snikhete
bioscoop, Just Dance spelen en vele memes maken zal deze
commissie bij blijven. De commissieleden hebben eigenschappen
verbeterd, die ze aan het begin van de week beschreven als dat van
de ideale MEP'er. Enigszins zijn zij dus die ideale MEP'er geworden
in deze vermoeiende, maar vooral leerzame en gezellige week.

sokkenkoning -> 

commissieleden. Al voor de teambuilding überhaupt begon, hoorde je leden druk kletsen. Met
gelach en gegier trapte LIBE de week af en met datzelfde plezier hebben ze zich ingezet voor hun
vraagstuk over het waarborgen van de mediavrijheid in de EU. De hele week is er over elk detail
gediscussieerd om de resolutie zo goed mogelijk te kunnen presenteren en onderbouwen.
Hoewel de resolutie niet is aangenomen, werd wel benoemd dat deze zeer sterk was. Vol trots
werd de week afgesloten en met een zwaar hart namen de commissieleden van LIBE afscheid.

LIBE

Jure Buric

FEMM

“VOORZITTER, IK WIL STEMMEN VOOR HET ONTZEGGEN VAN DE

VOORZITTER, DANK U WEL VOORZITTER”

Luca van Egdom, LIBE



AFET/DROI
Regio Rotterdam had tijdens de Nationale MEP
conferentie van 2020 de eer om  ons eigen land
te vertegenwoordigen. Dat hoef je deze vrolijke
commissie maar één keer te zeggen. De
landenspeech op woensdag tijdens de algemene
opening was dan ook een typisch Hollandse
speech, waarbij zelfs de oranje supporters niet
ontbraken. En ook tijdens de teambuilding
ontbrak het de commissie niet aan
vaderlandsliefde. Eén van de leden heeft toen het
volkslied gezongen met een onderbroek op zijn
hoofd! Naast de delegatie Nederland, was regio
Rotterdam ook commissie AFET/DROI. Deze
commissie had de taak een resolutie op te stellen
voor het vraagstuk over Buitenlandse Zaken,
subcommissie mensenrechten. Maandag en
dinsdag heeft de commissie gediscussieerd over
waar de EU de focus van het vluchtelingenbeleid
zou moeten leggen. Waar begint en waar stopt de
verantwoordelijkheid van de EU als het gaat om
mensenrechten?

Lobbyen
Het lobbyen begint met drie gouden tips van
Niek Blok: ‘wees niet bang’, ‘een beeld zegt
meer’, wat betekent dat het beeld dat je
verkondigt moet kloppen bij de inhoud van je
verhaal en tot slot ’zoek het gezamenlijk belang’
oftewel: denk aan degene die naast je zit. 
Vervolgens brak in de break-out rooms de hel
los. Overal geroezemoes op de achtergrond,
veel verhalen over de week, maar gelukkig was
er soms tussen de chaos door een pitch te
horen.
De bonje tussen Polen en Denemarken is na
deze avond verergerd. Dit komt met name door
de anti-Polen meme die Denemarken als
achtergrond had in de zoom call. Ook ontstond
er rivaliteit tussen AGRI en ENVI. ENVI hield
namelijk alle commissies de belofte voor dat als
ze tegen AGRI  zouden stemmen, ze als dank 
 een stem voor  de  resolutie van ENVI konden
krijgen... Ondanks  al deze moeilijkheden
verdienen een aantal mensen een pluim voor
hun goede lobbywerk. Shout-out naar Morris
(TRAN), Koen (INTA), Yasmin (FEMM) en Tess
(LIBE).

De start van deze geweldige week begon voor de
commissie IMCO, Interne markt en consumenten-
bescherming, zondag op Den Haag centraal. Als
teambuilding werd Crazy 88 door heel de stad gedaan.
Een gezellig en chaotisch begin van de week! Maandag
is de commissie begonnen met het opstellen van de IC’s
en  OC’s,   voor  het  vraagstuk   over  de  veiligheid   van  

producten.   Ook  heeft  de  commissie  de  kans  gehad vragen te stellen aan expert Charlotte
Pavillon. Dinsdag kon de commissie genieten van het uitzicht over Den Haag vanaf de  twaalfde
verdieping, terwijl de resolutie werd afgerond. Na de officiële opening van het MEP heeft de
commissie woensdag commentaar gegeven op de andere resoluties. Donderdag heeft de
commissie de kritiek op hun resolutie bekeken, onderhandeld met de andere commissies en ’s
avonds gelobbyd. Op vrijdag werd meegedaan aan de online plenaire vergadering vanuit het
Humanity House. Het was een gezellige en leerzame week!

IMCO



Tijdens de opening krijgen de MEP'ers hoog
bezoek van meneer Bruijn, de voorzitter van de
Eerste Kamer. Hij wil de 'politici-to-be' namelijk een
aantal tips meegeven die tijdens het debatteren
goed van pas kunnen komen. Een goede
voorbereiding is namelijk essentieel voor een
debater, net als empathie, humor en respect.
Respect heeft Bruijn zeker voor de MEP'ers. Hij zet
zich  in om meer jongeren bij de politiek en de
Eerste Kamer te betrekken. “Gek genoeg zitten er
in de Eerste Kamer mensen zoals ik die niet meer
jullie leeftijd hebben, terwijl de effecten vooral op
jullie neerslaan,” aldus Bruijn. De laatste tijd is er
veel kritiek op de Eerste Kamer, omdat er risico op
belangenverstrengeling zou zijn. Bruijn is daarom
bezig met een nieuwe integriteitscode, omdat het
belang van de Eerste Kamer heel groot is.   

“Polen uit de EU,” dat is waar de commissie
Cultuur en Onderwijs deze week bekend om is
geworden bij de deelnemers van het MEP,
maar dit is niet het enige wat de meiden van
deze commissie gedaan hebben. Zo hebben ze
gedurende deze week gediscussieerd over het
verschil in opleidingskansen over heel de EU.
Deze dames zijn te beschrijven als gezellig,
gemotiveerd en energiek. Natuurlijk kunnen de
inside jokes hierbij niet achterwege gelaten
worden, want wie wil Gwen nou niet als dictator
en onze Emma met alle kennis van de wereld
als president? Of  voorzitter Nica die bekend is
geworden als 'degene die echt een typecursus
moet volgen'? Kortom, voor de dames van
CULT was dit een week om niet te vergeten. Ze
hebben niet alleen heel veel geleerd, maar ook
mooie herinneringen gemaakt voor de rest van
hun leven.

AGRI
"Waarom zijn wij nou weer commissie AGRI?" is wat zowat de hele commissie dacht voor de week
was begonnen. AGRI, Landbouw en plattelandsontwikkeling, zou een saaie commissie zijn. Echter
heeft deze groep absoluut het tegendeel bewezen. Er is ontzettend veel gelachen en geleerd. Van
het roasten, verkopen en versieren van de voorzitters tot het vinden van een geschikte
levenspartner voor Emma en Thijmen die twee uur na zijn operatie gewoon weer in de vergadering
zat: bij AGRI gebeurde het allemaal. De commissie
behandelde belangrijke problemen, zoals, maar
niet gelimiteerd tot, de enorme stikstofuitstoot,
specialisatie en de té grote vleesconsumptie. De
groep had slapeloze nachten en de nodige stress,
maar ondanks dat hebben ze keihard gewerkt.
Tijdens de stemming hield iedereen zijn adem in
tot de verlossende woorden klonken: "De resolutie
van de commissie landbouw en plattelands-
ontwikkeling is aangenomen."

Interview met Prof. dr.
J.A. Bruijn

CULT

"IK KAN ER NOG VEEL

LANGER OVER PRATEN,

MAAR DAT MAG NIET

VAN DE VOORZITTERS"



Met koffers formele kleding en bakken vol
motivatie verschenen de commissieleden van
AFCO, Constitutionele zaken, een voor een op
het station in Maastricht. De teambuilding
zorgde niet alleen voor pijnlijke voeten, maar
ook voor het ontstaan van een hechte band.
De commissie ging hard aan de slag met hun
vraagstuk over de toekomst van het Europese
project en vroeg expert M. van Keulen het
hemd van het lijf. Ondanks een spoedcursus
Russisch, vliegtuigjes vouwen en een moo-off
was de resolutie ruim op tijd af. Bij de officiële
opening werd een landenspeech over 'het
land met dat stalen ding'  en de noodzakelijke
resolutie pitch gegeven. Het was een week vol
kopjes thee, "zeg maar", en heftige telefoon-
gesprekken tijdens de correctievergaderingen.
Ook bij het lobbyen werd alles in de strijd
gegooid om stemmen te winnen. Helaas was
dit niet genoeg en diende er niet te worden
geapplaudisseerd voor de resolutie van AFCO.

Meneer Schulz,
adviseur 
Europese Zaken 
bij de Duitse ambassade in Den Haag, was te
gast bij de opening van het MEP 2020. Hij
kwam wat vertellen over zijn functie en
beantwoordde een tweetal vragen van de
enthousiaste MEP'ers. Hij begon zijn verhaal
met het aansporen van politieke participatie
onder jongeren. Hij vindt dit zelf erg belangrijk
en vertelde later, toen commissie INTA een
vraag stelde, dat hij wou dat hij zichzelf eerder
in de politiek had verdiept. Ook deelde
meneer Schulz de drie grootste problemen
waar de EU zich nu mee bezig houdt. 
1. Het beschermen van Europese constituties
met het oog op COVID-19;
2. Oplossingen vinden voor drukkende en
financiële zaken binnen de EU, zoals de Brexit;
3. De EU klaarmaken voor de toekomst. 
Als voorbeelden noemde hij klimaat-
verandering en digitalisering. Meermaals werd
benadrukt dat het lastig is om bepaalde zaken
op te lossen, omdat de EU niemand tegen zich
in het harnas wil jagen. 

Ook Simba en Nala, oftewel Sem uit Utrecht en Anouk uit Zuid-Holland, kregen de gelegenheid om
elkaar beter te leren kennen. De gesprekken draaiden vooral om politiek en eten; typische
MEP'ers. Het gesprek begon relaxed en zenuwen waren dan ook niet te merken bij deze eerste
date. Sem vroeg wat nou echt typisch Anouk is, waarop ze 'dutjes en eten' antwoordde, vooral uit
de Italiaanse keuken. Zelf is ze ook souschef bij een Italiaans restaurant. Sem vindt dat totaal niet
erg, want liefde gaat bij de man immers via de maag. Ook hij vindt het leuk om te koken en eet het
liefst  de  hele  dag  door  sushi.  De  twee  hebben een  leuke date  gehad  met meer  dan  genoeg  

MEP matching (deel 2)

gespreksstof, maar helaas komt aan
elke date een einde, waarna het
wachten is op de volgende. Volgens
Sem én Anouk zal die zeker nog eens
plaats vinden. Sem, tip voor jou, een
Italiaans restaurant ;)

AFCO Interview
meneer
Schulz

“MOEEEEEEEEE” 
Alle commissieleden van CULT



Artikelen schrijven, mensen interviewen en ondertussen
ook nog eens een burgeroorlog plotten; er zijn een heleboel
taken waar de MEP Pers zich  de afgelopen week mee bezig
heeft gehouden. De journalisten waren over  elf locaties
verspreid en deden vanaf daar verslag van wat er om hen
heen gebeurde. Op de eerste en tweede dag werd verslag
gedaan van de commissievergaderingen en hoe jullie de
resoluties hebben opgesteld. Daarnaast hebben veel
journalisten iets geschreven over het vragenrondje met de
experts. Ook gebeurde er iets opmerkelijks op dinsdag. Het
idee voor een roddelkrantje liep uit tot het begin van een
'burgeroorlog'. Het nieuws verspreidde zich al snel onder de
commissies en er ontstond algehele verwarring, wat erg
vermakelijk was voor het persteam. Op woensdag
verzamelde het persteam in Utrecht om een redactie te
vormen en gezamenlijk de opening te volgen. Journalist
Frouke heeft toen ook een prachtige speech gegeven over
persvrijheid. Daarnaast hebben de journalisten een meet-
and-greet met NRC-journalist Stéphane Alonso mogen
doen. De laatste twee dagen hebben de journalisten hard
gewerkt aan artikelen en interviews. Daarnaast werden de
koppels van MEP-matching en de sokkenkoning bekend
gemaakt. Al met al heeft het persteam een hele leuke week
gehad en we hopen de rest van de deelnemers ook!

Colofon

Groningen/Drenthe: Pascale Kuiper
Overijssel: Daan Boven
Gelderland: Luna Sent
Utrecht: Colette Frerichs
Flevoland: Famke Allaart
Noord-Holland: Isra Boztoprak
Regio Amsterdam: Xinevanne Apapoe
Zuid-Holland: Michiel Huigen
Regio Rotterdam: Haroen Reiniers
Zeeland: Thijmen de Bruine
Noord-Brabant: Elise Wester
Limburg: Jasmijn Lap

Voorzitter: Faizel Mangroe
Journalist: Frouke van Dam

De volgende deelnemers zijn
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van een internationale MEP
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programma):

Isabel Claeijs
Frouke van Dam
Emma Halma
Emma Heinsman
Isis van der Horst
Noor van Jaarsveld
Guus Kamst

Melissa van der Pol
Arjuna Pronk

Nienke Wedda
Beau Semil

Karin Tey
Grace Vincent

Guusje van Ravenstein

Redactie

Eindredactie
Joyce de Jonge
Ties Wijnen

Social Media
Website:    www.mepsocial.nl
Instagram:      mepnederland
Facebook:     Mep Nederland
Snapchat:      mep_nederland
Twitter:           MEPNederland

"SCHRIJF MAAR EEN BETOOG VAN 2000

WOORDEN OVER WAAROM KAAS

VERBODEN MOET WORDEN, DAN HEBBEN

TIES EN IK WEER IETS OM NA TE KIJKEN"
Joyce de Jonge

Team pers

Van harte gefeliciteerd!


