
Model European Parliament Nederland 2020 

20 september - 25 september 

 

           PROGRAMMA 

 
 
 
 
Zondag 20 september 

 
14.00 uur De leden van de commissies en pers melden zich bij de commissievoorzitter(s) van de 

eigen commissie voor het teambuildingprogramma + avondmaaltijd. Tijdens de 
teambuilding wordt een groepsfoto gemaakt en aan MEP Nederland gemaild 
(mep@montesquieu-instituut.nl)  
 

20.00 uur Deelnemers gaan naar huis 
 

 
 
Maandag 21 september 

 

09.30 – 13.00 uur Ontmoeting (online) met expert en commissievergaderingen
1
 op 11 locaties 

   Per commissie wordt een groepsfoto gemaakt tijdens de ontmoeting met de expert 
en aan MEP Nederland gemaild (mep@montesquieu-instituut.nl) 

 
13.00 – 13.45 uur  Lunch 
 
13.45 – 17.00 uur  Vervolg commissievergaderingen 
 
15.00 – 17.00 uur  Redactievergadering MEP Persteam 
    
17.00 uur  Deelnemers gaan naar huis 
 

 
 
Dinsdag 22 september 

 

09.30 – 12.30 uur  Vervolg commissievergaderingen
2
 

Voor diegenen die op dinsdag de ontmoeting met de expert hebben: er wordt een 
groepsfoto gemaakt en aan MEP Nederland gemaild (mep@montesquieu-instituut.nl) 

 
12.30 – 13.15 uur  Lunch 
 

13.15 – 16.00 uur  Vervolg commissievergaderingen
3
 + bepalen wie resolutie-pitch geeft 

 
16.00 uur  Correctievergadering van de commissievoorzitter(s) en coördinator.  

Resolutie mailen aan MEP Nederland (mep@montesquieu-instituut.nl) en naam 
doorgeven van degene die de resolutie pitch geeft tijdens de opening op woensdag 
 
Na het insturen van de resolutie wordt door het Montesquieu Instituut in Den Haag 
contact opgenomen met de commissievoorzitter om de onlineverbinding te testen 

 
16.00 – 17.00 uur  Redactievergadering MEP Persteam 
 
17.00 uur MEP Nederland checkt de resoluties, stemt zo nodig af met de commissie- 

voorzitters en bewerkt alle resoluties tot resolutieboek (in pdf) 
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 Reflectie  

 



18.00 – 20.00 uur  Iedere commissie eet - indien mogelijk - met elkaar en gaat daarna naar huis 
 

 
 
Woensdag 23 september 

 
09.00 – 10.30 uur  Commissievoorzitter(s) sturen beoordelingen van hun commissieleden aan  

MEP Nederland (mep@montesquieu-instituut.nl) 
 

MEP Nederland regelt samenstelling en publicatie van resolutieboek en mailt het  
aan alle deelnemers + coördinatoren 

 
MEP Persteam komt bijeen voor de opening 

 
10.30 – 13.30 uur  Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2020  

via een livestream vanuit het hoofdpodium in perscentrum Nieuwspoort, Den Haag 
De opening wordt vanuit de regio’s per commissie online gevolgd 
Belangstellenden kunnen de livestream volgen via www.mepnederland.nl 
 

10.30 – 10.45  Voorzitters: 
Daniek Overgaauw en Bas van Zandbergen, MEP-alumni 
heten iedereen welkom en geven toelichting op de procedure 
 

10.45 – 11.00 Spreker: 
De heer Norman Schulz, adviseur Europese Zaken ambassade van Duitsland  

  (voorzitterschap Raad van de Europese Unie) 
Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 
11.00 – 12.00  Landenpresentaties en presentatie persteam (max. 4 minuten per speech) 

 
12.00 – 12.30 Pauze 
 
12.30 – 13.00 Plenair wordt via online-platform per resolutie een korte pitch gegeven (max. 4 min.)  

 
13.00 – 13.15  Spreker: 

Prof.dr. J.A. Bruijn, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 
  Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 
13.15 – 13.30 Plenair wordt via online-platform per resolutie een korte pitch gegeven (max. 4 min.)  

 
14.00 – 18.30 uur  Commissievergaderingen
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 (bespreken en op schrift stellen wat per resolutie  

de aanvullingen en bezwaren zijn, standpunten voorbereiden)  
 

MEP Persteam redactievergadering en ontmoeting met expert 
 

18.30 uur  Deelnemers gaan naar huis 
 

17.30 – 18.30 uur  Online overleg tussen coördinatoren en MEP Nederland 
 
20.00 uur  Deadline voor indienen van aanvullingen en bezwaren per resolutie bij MEP Nederland 
 

 
 
Donderdag 24 september 

 
10.00 uur  MEP Nederland mailt de aanvullingen en bezwaren aan alle commissies  
 
10.00 – 15.00 uur De commissies verwerken de ontvangen aanvullingen en bezwaren op hun eigen 

resolutie en sturen deze met begeleidend schrijven naar MEP Nederland. 
Iedere commissie kiest een woordvoerder en vermeldt diens 06-nummer. Dit stelt 
andere commissies in staat contact op te nemen (onderdeel lobby). 
 
Afsluiten met correctievergadering met coördinator 

 
16.00 uur   Deadline inlevering aangepaste resoluties en begeleidend schrijven bij  

MEP Nederland die deze verwerkt tot een definitief resolutieboek (in pdf).  
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Ca. 18.00 uur   Verspreiding definitief resolutieboek aan deelnemers en coördinatoren 
 
19:15 – 19.30 uur  Centrale start online lobby na een korte plenaire instructie door Niek Blok 
 
19.30 – 21.00 uur  Lobby door alle deelnemers individueel vanuit huis of in kleine groepjes per regio 

(te bepalen per commissie); onder meer via online ‘breakout rooms’ 
 

 
 
Vrijdag 25 september 

 
10.00 – 12.00 uur  Voorbereiden plenaire Algemene Vergadering 

(o.a. verdelen voor- en tegen speeches) 
 

14.00 – 17:45 uur  Algemene Vergadering via een livestream  
   vanuit het hoofdpodium in perscentrum Nieuwspoort, Den Haag 

De Algemene Vergadering wordt vanuit de regio’s per commissie online gevolgd 
Belangstellenden kunnen de livestream volgen via www.mepnederland.nl 
 

14.00 – 14.05  Voorzitters: 
Daniek Overgaauw, Renske Turksma en Daniël Spierings, MEP-alumni  
geven toelichting op de procedure 

  
14.05 – 14.35  Resolutie 1 + 2 

Behandeling (speech voor- en tegen + slotwoord Commissie 
Online stemming over resolutie 1 + 2  
 

14.35 – 15.05  Resolutie 3 + 4 
Behandeling (speech voor- en tegen + slotwoord Commissie 
Online stemming over resolutie 3 + 4  
 

15.05 – 15.20 Spreker: 
De heer G.J.M. Gerbrandy, voormalig lid Europees Parlement (2009-2019) 
 

15.20 – 15:50  Resolutie 5 + 6 
Behandeling (speech voor- en tegen + slotwoord Commissie 
Online stemming over resolutie 5 + 6  

 
15.50 – 16.00  Pauze + invullen 2e evaluatieformulier, wordt per mail toegezonden 
 
16.00 – 16.30  Resolutie 7 + 8 

Behandeling (speech voor- en tegen + slotwoord Commissie 
Online stemming over resolutie 7 + 8  

 
16.30 – 17.00  Resolutie 9 + 10 

Behandeling (speech voor- en tegen + slotwoord Commissie 
Online stemming over resolutie 9 + 10 

 
 17.00 – 17.15  Spreker (online): 
   Laurens Dassen, lijsttrekker Volt Nederland 
 

17.15 – 17.30 Reflectie moment via mobiele telefoon 
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17.30 – 17.45 Resolutie 11 

Behandeling (speech voor- en tegen + slotwoord Commissie 
Online stemming over resolutie 11 
 

17.45   Officiële sluiting van het Model European Parliament Nederland 2020 
 

17.45 – 19.30 uur  Afsluitende maaltijd per commissievergadering 
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