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De Stichting Model European Parliament Nederland in 2004
- Het Europese integratieproces
- De werking van de Europese Unie
- Politiek bewustzijn
- De rijke verscheidenheid aan Europese talen en culturen
- De Europese identiteit
dat zijn de voornaamste punten waarin de Stichting Model European Parliament Nederland
(MEP) jonge mensen een beter inzicht wil geven. Al sinds 1990 organiseert de Stichting MEP
Nederland daartoe simulatiezittingen van het Europees Parlement voor scholieren.
In alle provincies van Nederland is het MEP inmiddels een begrip. Ruim 1000 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 in Straatsburg en Brussel
spelen. Door hun verschillende achtergronden maar ook door hun jeugdige kijk op de zaken,
komen de deelnemers vaak tot verrassende resultaten.
De jeugd van nu beslist straks over de toekomst
Elke provincie heeft een eigen organisatie met een breed netwerk van scholen die meedoen
aan de activiteiten van MEP Nederland.
Eén of meer coördinatoren per provincie zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Dit zijn
veelal docenten van de deelnemende scholen. Zij zien er, samen met het bestuur van het
MEP, 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.
Leerlingen uit de hoogste klassen van Havo en VWO doen daaraan mee. Zij zijn tussen de
15 en 18 jaar oud. Van de leerlingen die meedoen aan de provinciale zittingen van het MEP
worden de beste deelnemers afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie in Den
Haag. Daar vindt de selectie plaats voor deelname aan het internationale parlement dat
minimaal twee keer per jaar bijeenkomt, telkens in een andere Europese lidstaat. In 2004 zijn
internationale MEP conferenties gehouden in Warschau, Luxemburg en Boedapest.
Nationale en Europese integratie van de jeugd
Tijdens de conferenties leren de deelnemers veel over Europese vraagstukken en de werking
van de Europese Unie. Op de nationale en internationale conferenties wordt naast de
Europese ook nog eens 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.
Multiplier effect
Niet alleen de aan de conferenties deelnemende scholieren worden sterk doordrongen van
het belang van Europese integratie. Via hen komen ook hun familieleden, medescholieren
en docenten in contact met Europa. Publiciteit in regionale en landelijke media over de
conferenties en over de reizen van scholieren naar de nieuwe EU-lidstaten en kandidaatlidstaten (zie ‘Europroject’) maken het multiplier effect nog groter. Zo ontstaat bij een steeds
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breder publiek enthousiasme voor Europa en een beter inzicht in het proces van Europese
eenwording.
Organisatie en financiën
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.
Deze 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.
De Stichting MEP Nederland is ook in 2004 ondersteund door een aantal fondsen, bedrijven
en openbare instellingen. Zij deden dit door geld te geven of door gebouwen of diensten ter
beschikking te stellen.
De overkoepelende organisatie, de Model European Parliament Foundation, is gevestigd in
Den Haag. Secretaris-generaal is Mr. B.J. van Sminia-Meijerink.
Bestuurswisseling
In 2004 zijn de adviserende leden van het bestuur, de heer Rooding namens de coördinatoren
en mevrouw Lijnse als vertegenwoordiger van de oud-deelnemers, afgetreden. De Stichting
Model European Parliament Nederland is hun veel dank verschuldigd voor hun jarenlange
steun aan het bestuur.
In hun plaats zijn benoemd: Drs. B. Scheperboer, vanaf de oprichting van het MEP coördinator
van de Provincie Overijssel en de heer T. Louwerse, die als deelnemer een hele MEP carrière
achter zich heeft, waarin hij zich zowel nationaal als internationaal onderscheiden heeft.

Mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged, voorzitter MEP Nederland, met Staatssecretaris voor Europese Zaken,
Mr.drs. A. Nicolaï
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Provinciale conferenties en forums
Elke provincie heeft een eigen organisatie met een breed netwerk van scholen die meedoen
aan de jaarlijkse provinciale conferenties. Zuid-Holland heeft zelfs twee organisaties: één in
de regio Rotterdam en één in de rest van Zuid-Holland.
In het afgelopen jaar heeft de Stichting MEP Nederland in het kader van haar 15-jarig
bestaan in zoveel mogelijk provincies forum-discussies georganiseerd over actuele
onderwerpen zoals de Europese Grondwet, de Europese verkiezingen, de gevolgen van de
uitbreiding en de toetreding van Turkije.
Europarlementariërs, kandidaat-Europarlementariërs, landelijke en provinciale politici
hebben zitting genomen in het panel van deze forum-discussies.
Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door deelnemers aan het provinciale MEP, ouddeelnemers, alsmede geïnteresseerde ouders en leerkrachten.
Hieronder volgt een selectie van de verslagen van de provinciale conferenties en forums die
dit jaar hebben plaatsgevonden.

De provinciale MEP conferentie in het Provinciehuis te Groningen

Provinciale Conferentie MEP Drenthe 2004
door J.P. Franzen, provinciaal coördinator Drenthe

De provinciale conferentie week dit jaar af van de conferenties in de voorgaande jaren. De
grootste verandering was de plaats van de commissievergaderingen. In de afgelopen 11 jaar
waren wij óók op die dagen te gast in het Provinciehuis. Door omstandigheden was er op
deze dagen geen ruimte voor ons. Dat was een tegenvaller, want het Provinciehuis ontvangt
haar gasten royaal: geen moeite is het personeel te veel om het ons, deelnemers, begeleiders
en journalisten, een groep van zo’n 95 personen, naar de zin te maken.
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Al enige jaren heb we als MEP Drenthe contacten met het Regionaal Militair
Commandocentrum Noord, in Assen beter bekend als de Johan Willem Friso Kazerne. In
overleg met de dienst Steunverlening proberen wij al jaren om daar een lezing voor de
deelnemers te organiseren. Door allerlei zaken is dit na de eerste keer in 1999 nooit meer
gelukt. Dit jaar was het ruimtegebrek een extra stimulans om de contacten te intensiveren.
De bereidwilligheid aan de kant van het RMC is groot. Zij hebben ons op 21 en 22 april
onderdak geboden. Bovendien organiseerden zij het teambuilding programma.
Het was wel duidelijk dat je op een kazerne aan was gekomen. Meteen werden we
gecommandeerd: ‘Verdeel je binnen twee minuten in 6 groepen met 15 mensen en ga vóór de
pionnen staan’. Dit kon natuurlijk niet goed gaan; veel te hoog gegrepen voor negentig 4-VWO’ers!

Dit onderdeel bestond niet uit de gebruikelijke wedstrijdjes crossfietsen, boogschieten
e.d., maar de groep werd een heus probleem voorgelegd: hoe steek je een 4 meter brede
gracht over met als hulpmiddelen twee touwen en een plank van 3,5 meter? Belangrijker
dan de opdracht correct uitvoeren was het overleggen, luisteren en gezamenlijk
uitvoeren. De situaties waren soms heel confronterend. Naarmate er meer opdrachten
uitgevoerd waren, gingen de groepen meer overleggen: een goede voorbereiding voor de
commissievergaderingen.
De stilste MEP’ers hadden de beste oplossingen tijdens de teambuilding.

We waren deze dagen gehuisvest in de schoollokalen van de kazerne. De rust die deze
geïsoleerde omgeving met zich meebracht is de vergaderingen zeer ten goede gekomen.
Woensdagmiddag was er een lezing met een PowerPoint presentatie van een militair die
uitgezonden was naar Afghanistan. Een zeer informatief, aangrijpend en persoonlijk verslag
van zijn verblijf daar. Niet de gruwelen van de oorlog, maar de cultuur en de effecten van de
oorlog stonden centraal. Zijn presentatie werd gevolgd door een officiële documentaire over
Afghanistan door het Ministerie van Defensie. Beide vulden elkaar perfect aan.
De Algemene Vergadering in de Statenzaal van het Provinciehuis was op zijn minst
merkwaardig. Het aantal actieve commissieleden was beperkt tot hooguit 25 personen;
de rest deed de mond niet open. De Asser scholen voerden de boventoon, waarbij het Dr.
Nassau College zich zeer liet gelden. Opvallend was het grote aantal belangstellenden op
de publieke tribune. De Algemene Vergadering werd onderbroken voor een voordracht
van de Europarlementariër Jan Mulder. Na zijn inleiding van een kwartier was er nog ruim
gelegenheid om hem vragen te stellen, waar men driftig gebruik van maakte. Het belang van
zo’n spreker is dat deze de Provinciale Conferentie in een Europees kader plaatst.
Het nieuwe systeem van selectie van de kandidaten dat vorig jaar is ingevoerd, is op een
aantal punten gewijzigd en heeft tot een betere procedure geleid. Door een betere instructie
aan de commissievoorzitters is er meer nadruk komen te liggen op de objectieve voordracht
door hen van kandidaten voor de nationale delegatie.
De leerlingen uit Litouwen die we vorig jaar tijdens ons bezoek ontmoet hebben, hebben op
uitnodiging van het Dr. Nassau College een tegenbezoek gebracht. Samen met de Drentse
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delegatie hebben we een bezoek gebracht aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De
leerlingen waren zeer onder de indruk. Het veranderen van positie van de twaalf telescopen
gaf een ‘luchtige’ toets aan de beklemmende sfeer onder de leerlingen. Na het bezoek
hebben we samen gegeten bij een van de Nederlandse leerlingen thuis. Het bezoek van de
Litouwse leerlingen werd besloten met een voorstelling met muziek en dans die zij samen
met leerlingen van het Dr. Nassau College gemaakt hadden.
Provinciale Conferentie MEP Gelderland 2004
Impressie van een voorronde op het Lingecollege in Tiel

Men neme 23 4-VWO’ers, 10 voorzitters, 3 resoluties, 1 vergaderzaal en 1 meneer Van der
Werf. Dit alles bij elkaar is de voorronde voor het Model European Parliament Gelderland.
Resoluties gemaakt, netjes gekleed en ongelooflijk zenuwachtig zaten we in de vergaderzaal
van het stadhuis. Dit was de plenaire vergadering waarin besloten zou worden wie er door
zouden mogen gaan naar de provinciale MEP conferentie in Arnhem.
Er waren drie commissies waar we uit konden kiezen, namelijk de commissie Landbouw
en Plattelandsontwikkeling, de commissie Cultuur, Jeugd, Onderwijs, Media en Sport en
de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbeleid. Al deze commissies
kregen een vraagstuk waarover ze een wetsvoorstel (resolutie) moesten maken. Met behulp
van de voorzitters, die vorig jaar al mee hadden gedaan aan het MEP, gingen we aan de slag.
Voor de problemen die er waren, moesten wij de juiste politieke oplossingen bedenken. In de
plenaire vergadering werden deze resoluties gepresenteerd, aangevallen en verdedigd. In het
open debat ging het niet alleen om het aanvallen of verdedigen van een resolutie, maar ook
om het laten zien van jezelf. Uiteindelijk zouden er van de 23 mensen 10 gekozen worden die
door mochten naar het Gelders MEP om in Arnhem hetzelfde te doen maar dan in het groot.

Model European Parliament Gelderland: voorronde Lingecollege Tiel
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Het lijkt allemaal heel saai, maar dat was het dus niet. Het ging over onderwerpen die ons
allemaal aanspraken en allemaal aangingen, zoals euthanasie, abortus, Engels op school en
de veiligheid van voedsel. Iedereen heeft wel een mening over deze onderwerpen en daarom
was het ook leuk om daarover te debatteren.
Na drie uur vergaderen werden de volgende mensen uitgekozen om naar Arnhem te gaan:
Petra Bongers, David Gecks, Ilse van Manen, Elena Saputo, Maarten van Schaik, Jennifer
Stroo, Hubertien Stultiëns, Anne van Toor, Sophie Verbeek, Karen de Vries en Tim van Tuil
als reserve.
Provinciale Conferentie MEP Zuid-Holland 2004
door Pieter van Aartsen, MEP comité Zuid-Holland

Vooruitlopend op de historische uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe landen
werden enkele van deze landen reeds in april 2004 vertegenwoordigd tijdens de dertiende
conferentie van het Europees Parlement voor jongeren (Model European Parliament) in ZuidHolland. Zodoende konden meer scholieren dan voorheen kennis maken met verschillende
facetten van de Europese Unie.
De deelnemende scholen organiseerden voorafgaand aan de provinciale conferentie een
voorronde. De beste zes beste leerlingen vertegenwoordigen namens de school één van de
lidstaten van de Europese Unie. Op 19 februari kwamen de deelnemers van de verschillende
scholen voor de eerste maal bijeen. In commissieverband werden de onderwerpen voor de
conferentiedagen op 15 en 16 april vastgesteld.
Het gaat er hard aan toe tijdens de vergaderingen. De spanning stijgt naarmate de tijd vordert.
Er wordt nog flink gediscussieerd. En de laatste puntjes worden op de beroemde i gezet.
Tijdens de conferentie op 15 en 16 april in de Statenzaal van de Provincie Zuid-Holland
debatteerden de scholieren over actuele thema’s aangaande de Europese Unie. Op enkele
thema’s waren de deelnemers aan de provinciale conferentie aanmerkelijk vooruitstrevender
dan de huidige Europese politieke leiders.
Op het gebied van het buitenlands beleid, in het bijzonder de transatlantische relatie, waren
de deelnemers ervan overtuigd dat hechtere Europese samenwerking van groot belang is
voor de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Lidmaatschap van Turkije
was ook bij de provinciale conferentie een heikel punt, alhoewel een meerderheid van de
deelnemers akkoord ging met – uiteindelijke – toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Integratie van onderwijssystemen riep meer weerstand op, evenals het terugbrengen van het
aantal talen dat binnen de Europese instellingen gesproken mag worden. Op het terrein van
integratie en immigratie bepleitte de conferentie een verregaande Europese samenwerking.
De provinciale conferentie werd in 2004 geopend door voormalig vice-premier en minister
van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal. Op een leuke en ontspannen wijze ging hij met de
scholieren in debat over binnenlandse en Europese thema’s. De tweede conferentiedag werd
door Fenna Vergeer, lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij, geopend.
De ervaringen bij de provinciale conferentie zijn een duidelijke aanwijzing dat Europa leeft
bij de jongere generatie. Zij zijn ervan doordrongen dat het ‘Europese project’ vrede en
welvaart heeft gebracht en geloven in een verenigde toekomst.
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Forum Noord-Holland 2004
Op het Jan Arentzcollege in Alkmaar gingen in juni 2004 ruim 200 scholieren in discussie met
een aantal (kandidaat-)Europarlementariërs: Gerrit Valk (PvdA), Herman Vermeer (VVD),
Marije Cornelissen (GroenLinks) en met Ho Ten Soeng (CDA, ex-wethouder van Alkmaar,
nu burgemeester van Venhuizen). Aan de orde kwamen de onderwerpen de waarde van de
nieuwe lidstaten voor de EU, de zorg dat Nederland ondergesneeuwd raakt in zo’n groot
verband, het drugsbeleid, Europese defensie en buitenlands beleid, leerplicht in de EU en het
declaratiegedrag van Europarlementariërs.
Het was verheugend dat de regionale media aandacht aan dit debat hebben besteed.
Forum Utrecht 2004
Aan het Europaforum in de Spiegelzaal van het Provinciehuis te Utrecht namen
op 1 juni 2004 de volgende scholen deel: Dr. F.H. de Bruynelyceum (Utrecht), Werkplaats
Kindergemeenschap (Bilthoven), Revius (Doorn), Anna van Rijn College (Nieuwegein),
Guido de Bres (Amersfoort), Corderiuscollege (Amersfoort), Stedelijk Gymnasium (Utrecht),
Nifterlake (Maarssen), Stichtse Vrije School (Zeist).
Aan de organisatie van de bijeenkomst werd meegewerkt door de provincie en de gemeente
Utrecht.

Krantenkoppen forum Noord-Holland
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De discussieleider was die dag drs. J.J.M. Penders, voormalig lid van het Europees Parlement.
Het panel bestond uit drs. J.P.J. Lokker, lid gedeputeerde staten provincie Utrecht, drs. H.
Zijlstra, fractievoorzitter VVD gemeente Utrecht en R. Boeyink, landelijk bestuur Jonge
Socialisten.
Tijdens het forum werd aandacht besteed aan de Europese Verkiezingen, de Europese
Grondwet en de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie. Na een korte inleiding
door de panelleden, ontstond een soms diepgaande discussie.
Forum Arnhem 2004
Op 27 mei 2004 vond in Arnhem het forum plaats. Het forum werd geleid door Bob Roelofs,
griffier van Provinciale Staten van Gelderland. Hij gaf een introductie op de Europese
verkiezingen. Nadat de forumleden zich hadden voorgesteld, stelden de aanwezigen
voorzichtig de eerste vragen. Al snel werden de thema’s van de resoluties van het MEP
onderwerp van de vragen. Er ontstond een levendig debat, temeer omdat de deelnemers zich
in een aantal gevallen niet tevreden stelden met de antwoorden van de politici, die zij soms
‘vaag’ en ‘ontwijkend’ noemden. Bob Roelofs liet de algemene vragen door alle forumleden
beantwoorden, waardoor de verschillende partijstandpunten goed vergelijkbaar werden.
Het enthousiasme van een aantal aanwezige jongeren was zodanig groot, dat men de
behoefte had om echt met de politici in debat te gaan. De politici zochten daarvoor de
sectiekamers van het provinciehuis op, waar zij met kleinere groepen konden doorpraten.
Hier vonden diverse verhitte discussies plaats. Pas de noodzaak om het provinciehuis voor de
nacht af te sluiten maakte een einde aan het debat.
Sprekers:
- de heer Age van der Werf, kandidaat-Europarlementariër voor de VVD
- de heer Ronald van Bruchem, kandidaat-voorzitter van het CDJA
- mevrouw drs. S.L.J.M. (Simone) Filippini, kandidaat-Europarlementariër voor D’66
- Maria Martens, lid van het Europees parlement voor het CDA
- Lily Jacobs (PvdA) ‡ koos op het laatste moment voor een bijeenkomst met partijgenoten in
Elst en werd vervangen door de voorzitter van de Arnhemse Jonge Socialisten.
Forum Overijssel 2004
Op 1 juni was er in het Gymnasium Celeanum te Zwolle een succesvol debat over de
uitbreiding van de EU.
Helaas was een van de sprekers , Joanneke van den Nieuwboer (CDA), verhinderd. De
andere twee kandidaten - F.C.M. (Frank) Weijnen, lid Provinciale Staten in Overijssel, en
Maarten van de Donk, EP-kandidaat, hebben er gelukkig voor gezorgd dat ze niet gemist
werd. Het forum stond onder bezielende leiding van oud MEP-deelnemer Thomas van
Zuijlen.
Zo`n zeventig belangstellenden uit heel Overijssel waren gekomen om de sprekers aan
te horen. Het debat kwam enigszins aarzelend op gang, maar na een tijdje werd er pittig
gediscussieerd. Van één van de deelnemers, Frank Hemmes, was het op een geven moment
niet duidelijk of hij tot de vragenstellers behoorde of inmiddels deel uit maakte van het forum.
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Nationale conferentie
Van de leerlingen die meedoen aan de provinciale zittingen van het MEP worden de beste
deelnemers afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie die een kleine week
duurt. Elke provincie speelt daarin een lidstaat van de Europese Unie. Na een gedegen
voorbereiding in commissievergaderingen, vindt de Algemene Vergadering plaats waarbij de
deelnemers de onderwerpen behandelen vanuit het gezichtspunt van ‘hun’ land.
Op de voorlaatste dag vindt een forum plaats waarbij levendige discussies ontstaan tussen de
jonge ‘Europarlementariërs’ en een panel van ‘Europrofessionals’.
De thema’s van het nationale forum 2004 waren de toetreding tot de EU van 10 nieuwe
lidstaten, de grondwet en de kandidatuur van Turkije.
Nationale conferentie 19 – 24 september 2004
door Adiël Vader, delegatielid Groningen

Europa is het gespreksonderwerp van nu. Als het gaat over integratie: toetreding Turkije
tot de Unie. Over toekomstvisie: de Europese grondwet. En over een duurzame wereld: het
milieubeleid van de EU. Ook wij, jongeren die opgroeien in een wereld waarin afstanden
kleiner worden en grenzen verdwijnen, kregen de kans om ons te laten horen tijdens de
nationale conferentie van het Model European Parliament 2004.

Foto: Hans Kouwenhoven

Algemene Vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De commissieleden worden verzocht plaats te nemen
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Met als onderwerp het economische en monetaire beleid van de Unie, stapels rapporten en
cijfermateriaal in mijn koffer, en met de looks van een politicus (met pak en stropdas), ging
ik vorig jaar naar Rotterdam waar mijn commissievergaderingen plaatsvonden. Vergaderen,
overleggen, lobbyen en weer vergaderen samen met jongeren uit het hele land over het
economische beleid van de Europese Unie.
Naarmate de dag vorderde werden de termen die gebruikt werden steeds lastiger, en de
details steeds belangrijker. Aan mij, als afgevaardigde Italië, de taak om de zaken duidelijk
te houden en de hoofdlijnen van ons beleid te bewaken. Ik moet u eerlijk bekennen dat het
me veel moeite kostte al deze landen weer op één lijn te krijgen, mijn persoonlijke visie in
duidelijke begrippen te verwoorden maar bovenal om het uiteindelijke doel voor ogen te
houden: de toekomst van Europa.
Het resultaat is wat telt: een team van jongeren die een gezamenlijke visie hebben
ontwikkeld. In een tijd waarin afstanden kleiner worden en grenzen verdwijnen heb ik
geleerd hoe belangrijk het is om te werken aan de toekomst.

15-jarig bestaan Stichting Model European Parliament Nederland
In september 2004 was een nationale manifestatie gepland ter viering van het 15-jarig bestaan
van de Stichting Model European Parliament Nederland. Deze nationale manifestatie is echter
uitgesteld tot maart 2005, aangezien in september vanwege het Nederlands voorzitterschap
en de wisseling van de Europese Commissie geen vooraanstaande sprekers beschikbaar
waren.
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Internationale conferenties
In 2004 zijn drie internationale MEP conferenties gehouden. In het voorjaar gelijktijdig
in Luxemburg en Warschau. Aan beide conferenties deden delegaties uit 28 landen mee,
namelijk de 25 EU lidstaten en de 3 kandidaat-lidstaten.
De najaarsconferentie werd in Boedapest gehouden. Ook hiervoor werden de
bovengenoemde 28 landen uitgenodigd.
De inspanningen in de afgelopen jaren in het kader van het Europroject hebben ertoe geleid
dat zeer goed voorbereide delegaties uit de nieuwe lidstaten en kandidaat-lidstaten aan deze
internationale conferenties hebben deelgenomen.
Warschau – Polen
17 – 25 april 2004
Nederlandse delegatie MEP Warschau
Paul de Rook (Groningen)
Sjoerd de Koning (Drenthe)
Frank Hemmes (Overijssel)
Romi den Hoed (Zuid-Holland)
Marjolein Buijssen (Noord-Brabant)
Sanne Blauw (Commissievoorzitter)
Vestert Borger (Commissievoorzitter)

De Nederlandse delegatie in Warschau
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Vergaderen en volksdansen in Polen
door Frank Hemmes, lid Nederlandse delegatie MEP Warschau

Na al door twee voorrondes te zijn gekomen, is het alsnog een hele ervaring om uiteindelijk
het internationale MEP mee te mogen maken, simpelweg omdat er nu zoveel verschillende
lidstaten vertegenwoordigd zijn. Op het internationale MEP in Warschau was het een
uitzonderlijk drukke bedoening, aangezien niet alleen de meeste lidstaten waren
afgevaardigd, maar ook de kandidaat-lidstaten sterk vertegenwoordigd waren. Dus naast de
westerse EU-lidstaten verkeerden we ook in het gezelschap van landen als Polen, Tsjechië,
Slovenië en Turkije. Hoewel deze landen, net als in het echt, geen werkelijk stemrecht
hadden, mochten ze wel meedoen aan de commissievergaderingen, waar ze ook duidelijk
van zich lieten horen.
Ondanks alle verschillende nationaliteiten had ook de MEP ronde in Warschau precies de
sfeer die het MEP kenmerkt. Als delegatie voelden we ons, ondanks de korte kennismaking,
toch sterk verbonden als afvaardiging van Nederland. Daarnaast maakten we in een
week ontzettend veel nieuwe vrienden uit allerlei andere landen. Mensen die we anders
nooit ontmoet hadden, maar met wie we nu samen dagen achtereen vergaderden, en
met wie we naast serieuze ook vrolijke en ontspannen momenten hadden. Vooral de
kennismakingsspelen – met onder andere volksdansen - waren goed voor humoristische
opmerkingen en hilarische momenten, maar smeedden ook direct een band tussen de leden
van de commissies. De dagen daarna werd er vooral veel vergaderd, en het was interessant
om te zien hoe de verschillende landen hun standpunten probeerden te verenigen in één
resolutie. Tijdens de nationale ronde in Nederland hadden we moeten spelen alsof we andere
landen waren, maar nu we echt ons eigen landsbelang moesten verdedigen ging zoiets toch
een stuk dieper. Aan de andere kant gaf het ook gelegenheid tot inzicht in het denken en
handelen van andere landen. Hierbij was vooral de inbreng en uitleg van de toetredende en
kandidaat-lidstaten erg interessant, aangezien we daar van te voren nauwelijks mee bekend
waren. Achteraf merkte ik dat ik meer begrip had gekregen voor de standpunten van andere
landen, maar dat ze bovendien ook een gezicht hadden gekregen dankzij de delegaties die
deze landen vertegenwoordigden.
Naast de vriendschappelijke ervaringen en de ronduit geweldige sfeer van een MEP, was het
natuurlijk ook bijzonder om in Polen te zijn. Warschau zelf, en in het bijzonder het bezoek aan
het Koninklijk Paleis, waren zeer interessant. Maar het vergaderen in de officiële zaal van het
Poolse parlement was ronduit indrukwekkend, evenals de ontdekking ’s avonds dat we als
MEP het avondnieuws hadden gehaald. Tussen al die zaken door was de ontmoeting met de
Nederlandse ambassadeur van Polen eigenlijk een rustpunt. Het was gezellig en één van de
medewerkers van de ambassadeur bleek vroeger zelf aan het MEP te hebben meegedaan.
Al met al was het een ervaring waar ik nog vaak aan terugdenk. De mensen die ik heb
ontmoet, en met wie ik binnen een week een zeer hechte band kreeg, de opgedane
ervaringen, en de plekken die ik anders nooit bezocht zou hebben maakten het allemaal zeer
de moeite waard. Ik merkte ook bij mijzelf, en bij alle deelnemers aan het MEP, dat het een
onbeschrijflijke ervaring is, met een zeer speciale sfeer, die nauwelijks uit te leggen is aan
buitenstaanders. Een sfeer en een ervaring die ons dus in zekere zin verbindt, en waardoor ik
zelf ook elke kans zou aangrijpen om opnieuw te mogen deelnemen aan het Model European
Parliament.
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Luxemburg
17 – 25 april 2004
Nederlandse delegatie MEP Luxemburg
Atje Gercama (Friesland)
Roy Breederveld (Overijssel)
Jorn Sjauw-Koen-Fa (Utrecht)
Jim Roodnat (Regio Rotterdam)
Lilian Kuipers (Limburg)
Bram Borgman (Commissievoorzitter)
Cultuur en commissievergaderingen in Luxemburg
door Marten C. Visser, begeleider Nederlandse delegatie MEP Luxemburg

De afstand tussen Nederland en Luxemburg is zeer gering. Toch kun je vele uren over zo’n
reis doen. Op de heenweg was bij Meppel de stroom op waardoor de trein in het weiland
bleef staan. Verder was de IJsselbrug bij Zwolle uit de vaart genomen. Vijf uur later dan
gepland komen we in Luxemburg aan. De Luxemburgse gastheren en -vrouwen, o.l.v. JeanPierre Kunnert, zijn meer dan geweldig. Zij zorgen ervoor dat we allemaal die avond nog in
ons gastgezin of hotel komen.
Op zondagmiddag bekijken wij, de docenten/begeleiders, onder leiding van Jean-Pierre
Luxemburg. Met kostelijke understatements loopt hij met ons door de geschiedenis van zijn
stad. Hij moet wel een goede geschiedenisleraar zijn. Luxemburg is tegelijkertijd een stad en
een dorp. Het is een mooie oude stad met veel reliëf, maar met de grootte van een dorp. In de
binnenstad is alles op loopafstand. Op het plein staat (onze) koning Willem II, net als in Den
Haag. En op het meest oostelijke hoekje van het plein woont de Groothertog. Zomaar midden
in stad, vlakbij het volk. Slechts een paar soldaten op wacht. Zeer gemoedelijk.

De Nederlandse delegatie in Luxemburg
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De commissievergaderingen worden in Lycée Aline Mayrisch gehouden. Een prachtige
moderne school. Er wordt veel gebruik gemaakt van ICT: leerlingen krijgen van school een
laptop met daarop de meeste leerboeken. Dus geen brugpiepers met volle, zware tassen. De
school heeft een geweldige kantine waar we de hele week eten. Een low-budget restaurant
met sterren.
De headmaster van de school, Gaston Ternes, heet ons op maandagmorgen welkom. Hij kan
terecht trots op zijn school zijn. Ook de ambassadeur van Ierland, op dat moment voorzitter
van de EU, spreekt vriendelijke woorden.
Terwijl de leerlingen, keurig in ’t pak, zitten te zwoegen op de resoluties, bezoeken de
docenten een aantal mooie musea. De buurman van Jean-Pierre werkt op de restauratieafdeling van het historisch museum. Dat opent deuren die voor anderen gesloten blijven.
Men koestert daar de middeleeuwse boeken en probeert opgelopen schade te herstellen met
geduld en vakmanschap. Prachtig.
’s Avonds zijn we de gast van de Nederlandse ambassade.
Op woensdagmiddag worden we ontvangen door Paul Helminger, burgemeester van de stad
Luxemburg.
Donderdagmiddag en vrijdag en zaterdagmorgen wordt de Algemene Vergadering
gehouden. De eerste dagen in het Europees Centrum op de Kirchberg. In de zaal die
genoemd is naar de founding father van Europa: Robert Schuman. Hier werden in de jaren
zestig en zeventig de vergaderingen van het Europees Parlement gehouden. We worden
weer uitvoerig toegesproken door mevrouw Schumacher, hoofd voorlichtingsbureau van het
Europees Parlement, en door de heer Santer, van 1994 tot 1999 voorzitter van de Europese
Commissie. In de zaal wordt het steeds warmer; zou het jasje uitmogen? Uiteindelijk brengt
de airco enige verkoeling.
Op vrijdagavond is er in Lycée Mayrisch een wervelende show door leerlingen van
Luxemburgse scholen. We maken kennis met vrijwel alle cultuurstijlen.
De laatste beraadslagingen en de slotbijeenkomst vinden ook plaats in de aula van de school.
Een aantal mensen wordt terecht geëerd.
’s Middags kunnen we met zijn allen op stap naar Vianden, Clerveaux, Echternach of
Assembourg. Ik kies voor het middeleeuwse kasteel in Vianden, waar de voorouders van onze
koningin geschiedenis gemaakt hebben.
Op zondag gaan we weer naar huis. Een zeer boeiende week, vooral door het contact met
mensen uit alle delen van Europa. Een superervaring voor de leerlingen, maar ook voor mij.
Boedapest – Hongarije
6-14 november 2004
Nederlandse delegatie MEP Boedapest
Adiël Vader (Groningen)
Tim Kreté (Overijssel)
Anne van Toor (Gelderland)
Christiaan Resida (Utrecht)
Cas van Kleef (Noord-Holland)
Hidde Verkade (Regio Rotterdam)
Philip van der Made (Regio Rotterdam)
Joep Ponten (Zeeland)
Myrthe de Weert (Commissievoorzitter)
Tim Meijers (vice-voorzitter Algemene Vergadering)
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Sterke resoluties en speurtochten in Boedapest
door Anne van Toor, lid Nederlandse delegatie MEP Boedapest

De Internationale Conferentie van het MEP in Boedapest! Echt onbeschrijfelijk……
Na een selectieronde van school, de Gelderse Conferentie en de Nationale Conferentie mocht
ik deelnemen aan de Internationale Conferentie van het Model European Parliament in
Boedapest! Ik had nooit kunnen denken dat ik vanuit de raadszaal in Tiel in de Upperroom
van het parlement van Hongarije zou kunnen belanden!
Met 10 mensen uit Nederland gingen we met het vliegtuig naar Boedapest. We werden
ontvangen op een school en gingen vandaaruit naar ons Hongaarse gastgezin. Het gastgezin
was heel erg aardig en je werd als een ware gast ontvangen.
De volgende dag: teambuilding. Een heel belangrijk onderdeel, want de gezelligheid
binnen je commissie bepaalt voor een groot deel de sfeer van de week. Het eerste gedeelte
vond plaats op de Deutsche Schule. Hier werden, onder begeleiding van een heel aardige
leerkracht, leuke kennismakingsspelletjes gedaan. Zo moesten we ervoor zorgen dat we
met de hele commissie, plus de commissievoorzitter, konden staan op een zeil van één
vierkante meter! Hieruit kwam een geniale oplossing: een piramide! Het tweede gedeelte
van de teambuilding bestond uit een speurtocht langs de mooiste plekjes van Boedapest
in Buda Castle. Bovendien werden we tijdens onze tocht verrast met heerlijke Hongaarse
specialiteiten. Aan het eind van de dag kenden we elkaar een stuk beter. Zo leerden we
binnen de commissie elkaars kindervolksliedjes kennen!
Het was even raar om alleen maar Engels met elkaar te praten, maar na een paar uur was je
daar zo aan gewend. Het was echt heel leuk om directe contacten te krijgen met jongeren uit
de hele Europese Unie. Je merkte meteen dat de verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot
zijn. We konden allemaal goed met elkaar opschieten en iedereen respecteerde elkaar, wat
vooral in de commissievergaderingen heel belangrijk was. Natuurlijk bleven er verschillen
van mening, maar het MEP zou het MEP niet zijn als er niet door die verschillen juist heel
sterke resoluties naar voren kwamen!
Naast de mensen van je commissie, was er natuurlijk ook de Nederlandse delegatie: 4
jongens (Tim, Chris, Hidde, Joep) en ik als enige meisje. Daarnaast waren er nog 3 jongens
(Philip, Cas, Adiël) die Slowakije mochten vertegenwoordigen, omdat dit land niet aanwezig
kon zijn bij de conferentie.
De sfeer binnen de delegatie was geweldig! Iedere avond doken we een kroeg in waar
natuurlijk ook veel andere MEP’ers waren. Tsja, we moesten om 23 uur weer terug zijn in
ons gastgezin: geen probleem, want dan begonnen we ook gewoon vroeger! Het was echt
geweldig om met elkaar uit te gaan, want zo leerde je elkaar nog beter kennen en de raarste
gewoontes kwamen boven! Door de hele tijd Engels te praten, zelfs tijdens het uitgaan,
ontstonden er wel rare situaties: “Jij bent ook Nederlander, waarom praat ik dan Engels
tegen jou???”

Algemene Vergadering in het Hongaarse Parlement
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Het bezoek aan de ambassadeur was heel bijzonder! Alle delegatieleden vonden het een hele
eer om te worden ontvangen door meneer en mevrouw Van Nouhuys. Ze waren heel gastvrij
en we hebben genoten van het diner, de gesprekken en discussies!
De plenaire vergaderingen liepen goed, dankzij de presidenten (onder wie één Nederlandse
president, Tim Meijers). Er werd goed gediscussieerd en de Nederlandse delegatie kon
volgens mij goed meekomen. We waren allemaal geïnteresseerd en redelijk fanatiek.
Ondanks de formele sfeer die bij de plenaire hoort, werd er ook veel gelachen. Bijvoorbeeld
als oplossing voor het vergrijzingsprobleem: “meneer de voorzitter, hier in Finland is het een
half jaar bijna alleen maar donker, dan gaan mensen toch eerder naar bed, dus ik zie niet dat
het vergrijzingsprobleem in de toekomst zo’n groot probleem zal worden!”
Dan de laatste avond. We hadden een feest op een school, waar veel gedanst werd en vooral
veel gelachen. Vervolgens ging iedereen de stad in, op zoek naar een leuke pub waar we nog
door konden feesten.
Die 8 dagen waren zo voorbij gevlogen. Op zondag alweer met het vliegtuig naar huis en
wel op de geweldige tijd van 5 uur ’s ochtends! We hadden dus maar niet geslapen, met als
gevolg dat de ‘energieke Nederlandse delegatie’ er op het vliegveld van Boedapest als een
stelletje zombies bij zat. Tijdens de twee uur durende vlucht was het enige geluid binnen het
vliegtuig het gesnurk van enkele Nederlanders!
Toen we rond half acht aankwamen op Schiphol, had ik wel een raar gevoel. Op het ene
moment sta je met de MEP’ers in Boedapest en op het andere moment ben je weer in het
kleine Nederland. Het afscheid ging gelukkig soepel, met de belofte dat we zeker een reünie
zouden organiseren! Kortom, een week om nooit te vergeten, een week die leuker was dan ik
ooit had durven dromen!!!
De Turkse Resolutie: Welke strategie moet de EU volgen aangaande de Turkse wens toe te
treden tot de EU?
door Tim Meijers, vice-voorzitter Algemene Vergadering

Na afloop van de eerste dag van de Algemene Vergadering werd besloten wie welke
discussie zou voorzitten de volgende dag. Zelf hoopte ik op die over Turkije. Dat beloofde een
van de spannendste debatten te worden. Ik had de Turkije-commissie een paar uur gevolgd
tijdens het schrijven van hun resolutie en hun debat greep me. Het Turks delegatielid,
Sena Dover, probeerde de commissie te overtuigen van het Turkse gezichtspunt, maar er
waren zoveel vooroordelen en misschien misverstanden dat het bijna onmogelijk leek tot
overeenstemming te komen.
Op de avond voor de Algemene Vergadering moesten wij als voorzitters ook de
amendementen voor de resoluties uitzoeken. We besloten voor de meest controversiële te
kiezen. De precieze formulering van het amendement weet ik niet meer, maar het voorstel
was dat Turkije zijn troepen en bewoners moest terugtrekken uit het oostelijk deel van
Cyprus voor toetreding tot de EU. Misschien onderschatten we de mogelijke emoties die dit in
de Algemene Vergadering teweeg konden brengen.
Tijdens de lunch werd me gevraagd ervoor te zorgen dat de resolutie niet zou ontaarden in
een verbaal bloedbad. Ik was al wat gespannen maar had me nog niet gerealiseerd dat het
debat uit de hand zou kunnen lopen nu zowel Turkije als Cyprus in de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd waren. Ik wist al dat Turkije tegen de resolutie was en was bang dat het
debat zou gaan tussen Turkije en de rest, met Turkije als de ‘bad guy’. De Turkse delegatie had
het al moeilijk. Deze resolutie zou een mogelijke toetreding heel moeilijk maken.
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Door de zenuwen begon ik met de verkeerde commissie naar voren te vragen. Dankzij mijn
mede-voorzitters kon ik mezelf snel herstellen. Het debat over het amendement was heel
emotioneel, de afgevaardigde van Cyprus huilde bijna en de Turkse delegatie was beledigd
omdat zij inderdaad als de ‘bad guy’ werden gezien. Ik probeerde de gemoederen te sussen
door mensen het woord te geven van wie ik dacht dat ze rationeel in plaats van emotioneel
zouden zijn en Turkije niet zo hard zouden aanvallen als sommige delegatieleden deden.
Het amendement werd geaccepteerd, wat de resolutie voor Turkije nog onacceptabeler
maakte. Ik was onder de indruk van hoe de delegatieleden rekening hielden met elkaars
gevoelens en van het felle debat. Uiteindelijk werd het productief debat waarin echt naar
oplossingen werd gezocht.
Het debat over de resolutie en het amendement zal ik me altijd blijven herinneren. Ik geloof
dat wij er als voorzitters goed aan hebben gedaan te kiezen voor dit amendement: zulke
belangrijke zaken mag je niet buiten de discussie houden. Voor iets dat moeilijk is moet
je niet weglopen. De leden van het MEP hebben met dit debat bewezen zeer competente
diplomaten en politici te zijn.
In de traditie van het MEP, hielden de delegatieleden overdag een verbaal gevecht en
dronken ze ’s avonds samen een drankje.
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Europroject 2001 - 2004
Na de Tweede Wereld Oorlog is een hele generatie opgegroeid in een Europa dat door het
IJzeren Gordijn in tweeën was gesplitst. Er bestond als het ware een ‘wij-zij’-gevoel.
Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de democratisering in Midden- en OostEuropa groeiden beide Europa’s naar elkaar toe en in 2004 is een groot aantal voormalig
communistische landen daadwerkelijk tot ‘ons’ Europa toegetreden.
De Stichting Model European Parliament Nederland heeft in 2001 - in nauwe samenwerking
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken - het Europroject opgezet.
Doel van het Europroject is de Nederlanders voor te lichten over en vertrouwd te maken met
de kandidaat-lidstaten, landen die minder ver van de lidstaten van de Europese Unie afstaan
dan velen denken. Zo wordt er meer begrip gekweekt voor de uitbreiding of – beter gezegd
– de hereniging van Europa.
Het is van het allergrootste belang in de Nederlandse burgers het besef van verbondenheid
met Europa wakker te maken en hen meer te betrekken bij het uitbreidingsproces van de
Europese Unie.
Het Europroject heeft twee belangrijke doelstellingen:
1. Het in contact brengen van jongeren - middelbare scholieren tussen de 15 en 18 jaar – met
leeftijdgenoten in de kandidaat-lidstaten om zo een gevoel van verbondenheid te kweken;
2. Het opzetten van nationale MEP-organisaties in de kandidaat-lidstaten.
Naspelen van zittingen van het Europees Parlement is een ideale didactische methode
gebleken om jongeren vertrouwd te maken met de Europese Unie.
Om jongeren daadwerkelijk dichter bij Europa te brengen en in hen een Europees vuur te
ontsteken is vanaf 2001 een groot aantal activiteiten in gang gezet:
Koppeling provincies aan (kandidaat-)lidstaten
Een van de hulpmiddelen om het eerste doel van het Europroject te bereiken was het leggen
van contacten tussen jongeren uit Nederland en jongeren uit de kandidaat-lidstaten. De
Stichting Model European Parliament Nederland heeft hierop ingespeeld door scholen die
deelnemen aan de provinciale zittingen van het Model European Parliament te koppelen aan
scholen in de kandidaat-lidstaten, waarbij elke provincie en een ‘eigen’ partnerland kreeg
toebedeeld:
Friesland

-

Roemenië

Groningen
Drenthe
Overijssel

-

Estland
Litouwen
Letland

Gelderland
Utrecht

-

Polen
Hongarije / Tsjechië

Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland

-

Malta
Slovenië
Turkije

Zeeland
Noord-Brabant

-

Cyprus
Bulgarije

Limburg

-

Slowakije
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Tussen de Nederlandse scholen en de scholen in de nieuwe en kandidaat-lidstaten zijn
gedurende het jaar 2004 nieuwe contacten gemaakte en eerder opgebouwde contacten
verder uitgebreid. De provinciale delegaties, bestaande uit scholieren van verschillende
scholen, hebben met delegaties van scholieren van de aan hun provincie gekoppelde
(kandidaat)-lidstaat ideeën uitgewisseld over Europa, de uitbreiding van de EU en andere
zaken die jongeren in Europa bezighouden. De toetreding tot de Europese Unie op 1 mei
2004 van 10 nieuwe lidstaten was ook voor het Europroject een historisch moment.
Provinciale initiatieven
De provincies hebben alle een eigen organisatie met een Europroject coördinator. Zij
worden aangestuurd door het Secretariaat Generaal in Den Haag, maar ontplooien ook
zelf activiteiten op hun scholen. Zo is in 2004 gestart met het houden van provinciale
paneldiscussies over Europese thema’s als de uitbreiding van de Europese Unie en de
toetreding van Turkije.
Deze forums zijn niet alleen bedoeld voor deelnemers aan het MEP maar ook voor andere
geïnteresseerde leerlingen én hun ouders. Een nog breder scala aan mensen wordt hiermee
bereikt en warm gemaakt voor Europa. In Arnhem bijvoorbeeld waren circa 400 mensen
aanwezig op het daar georganiseerde Europa forum.
Reizen naar partnerlanden en tegenbezoeken
Een zeer succesvol onderdeel van het Europroject zijn de bezoeken van delegaties van
scholieren aan hun partnerland en de tegenbezoeken van scholieren uit de partnerlanden aan
de provincies in Nederland.

De Limburgse
delegatie wordt
ontvangen door
de Slowaakse
Presidentsvrouw,
Ing. Silvia
Gasparovicova

‘Evet’ = ‘Ja’:
van Zuid-Holland mogen de
onderhandelingen over de
toetreding van Turkije beginnen
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Waren het in 2003 de provincies Noord-Holland, Drenthe, Groningen, Noord-Brabant en
Flevoland die ‘hun’ kandidaat-lidstaat bezochten, in 2004 waren Friesland, Utrecht, Limburg,
Rotterdam en Zuid-Holland aan de beurt. Met een delegatie van scholieren, onder leiding
van hun provinciale coördinator, bezochten zij respectievelijk Roemenië, Tsjechië, Slowakije,
Ankara en Izmir.
Ook waren er dit jaar tegenbezoeken van Litouwen, Polen, Letland (twee verschillende
delegaties), Hongarije, Tsjechië en Malta.
Het Europroject in de media
Zowel de regionale radio en televisie, als de regionale pers hebben veel aandacht besteed
aan de bezoeken. Krantenkoppen als “Gedogen, leg dat maar eens uit in Turkije!” en “Ik heb
vijf dagen lopen lobbyen” laten zien dat de scholieren enthousiast en positief verslag hebben
gedaan van hun ervaringen. Ook in de landen zelf is door televisie en kranten aandacht
aan de bezoeken besteed. Zo is een interview in Slowakije in het nieuws van de nationale
televisie opgenomen, dat ieder uur werd uitgezonden.
Provinciale overheden hebben zich achter het Europroject gesteld en faciliteiten geboden om
het project een grotere bekendheid te geven.
Fototentoonstellingen
Nieuw in 2004 waren de fototentoonstellingen die van al deze reizen zijn samengesteld.
Uit de vele zelfgemaakte foto’s heeft elke scholier die mee op reis was er 2 à 3 uitgekozen.
In een bijschrift is uitgelegd waarom deze foto’s voor hem of haar zo bijzonder zijn. De
tentoonstellingen reizen langs gemeente- en provinciehuizen en de deelnemende scholen.
Extra uitwisselingen en vakanties
Een bijzonder gevolg van het Europroject is dat veel scholen op eigen initiatief contacten
leggen en onderhouden met scholen in de nieuwe en kandidaat-lidstaten. Ze organiseren
uitwisselingen en symposia.
Een voorbeeld hiervan is de Youropa sessie, een evenement waaraan de provincie NoordBrabant en de tien nieuwe EU-lidstaten deelnamen.
Ook een indirect en erg mooi resultaat van het Europroject zijn de vakanties die Nederlandse
scholieren en scholieren uit de nieuwe en kandidaat-lidstaten over en weer bij elkaar
doorbrengen.
MEP organisaties in de nieuwe lidstaten
Om aan jongeren te laten zien hoe Europa werkt, is het ‘zelf doen’ in een Model European
Parliament een uitstekende didactische methode. Vandaar het tweede doel van het
Europroject: het opzetten van MEP organisaties in de nieuwe en kandidaat-lidstaten.
Hiervoor is ook in 2004 weer veel werk verzet.
Naast het onderhouden van reeds bestaande contacten met de ambassades van een
aantal nieuwe en kandidaat-lidstaten in Nederland en de Nederlandse ambassades in die
(kandidaat)-lidstaten, is het netwerk weer verder uitgebreid. Ook werden veel gesprekken
gevoerd met ambtenaren van onze provincies, de provinciale MEP coördinatoren en
de coördinatoren in de (kandidaat-)lidstaten. Het is zeer stimulerend om te zien dat het
enthousiasme voor het Europroject overal wordt gedeeld, dat er initiatieven van de grond
komen en worden gecontinueerd.
Het absolute succes van 2004 was Roemenië waar het hele MEP in het schoolprogramma
is opgenomen d.m.v. het National Programme on Education for Democratic Citizenship.
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Het programma bestaat uit vier modules, twee op de basisschool en twee op de middelbare
school. In de vierde module komen de internationale organisaties aan bod en wordt het
Model European Parliament gespeeld.
Uitbreiding en versterking netwerk
Door de secretaris-generaal zijn in 2004 werkbezoeken gebracht aan Roemenië, Slowakije,
Tsjechië en Turkije met als doel MEP organisaties in deze landen op te zetten of verder uit te
bouwen.
Terugblik
Op 31 december 2004 is een einde gekomen aan het Europroject.
De doelstellingen van dit project – jongeren in Nederland kennis te laten maken met de
nieuwe-lidstaten / kandidaat-lidstaten en in deze landen een MEP organisatie op te
zetten – zijn verwezenlijkt. Internationaal heeft de visie van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken om op deze wijze de jeugd in de nieuwe lidstaten / kandidaat-lidstaten te betrekken
bij Europa, grote waardering geoogst. Met veel enthousiasme hebben ambassades,
bewindslieden en scholen in de 13 landen en in Nederland, meegewerkt om van het
Europroject een succes te maken.
Voor de deelnemende scholieren was het een onvergetelijke ervaring en zij zullen op
allerlei wijzen de gemaakte contacten voortzetten. De indrukken en ervaringen die zij in
de afgelopen vier jaar hebben opgedaan, zullen zeker een positieve invloed hebben op hun
verdere leven als Europees burger.

Krantenkop Europroject Utrecht - Tsjechië
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Conclusie
2004 is voor de Stichting Model European Parliament wederom een jaar geweest waar met
voldoening op kan worden teruggekeken. Heel veel jonge mensen deden zeer enthousiast
mee aan de activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Steeds nieuwe groepen Nederlandse scholieren hebben een beter inzicht gekregen in de
werking van de Europese Unie en zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden die
Europa hun te bieden heeft.
Het Model European Parliament, dat in 1989 is begonnen als een ‘eenmalige’ bijeenkomst
van twaalf scholen is nu, na vijftien jaar, uitgegroeid tot een Europa omspannende
organisatie.
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Verkorte jaarrekening 2004
1. Balans per 31 december 2004
31-12-04

31-12-03

Vorderingen en overlopende activa

42.492

33.505

Liquide middelen

13.508

9.374

Totaal activa

56.000

42.879

-2.542
25.000

2.445
--

22.458

2.445

-33.542

9.474
30.960

56.000

42.879

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Rekening-courant MEP Foundation
Overige schulden en overlopende passiva
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2. Rekening van baten en lasten 2004

BATEN
Subsidies
Bijdragen deelnemers
Bijdrage Europroject
Bijdrage Budapest

Begroting
2004

Werkelijk
2004

Werkelijk
2003

5.000
20.500

34.460
20.348

23.670
19.840

100.000
--

100.000
38.985

100.000
--

125.500

193.793

143.510

20.250
6.500
17.100
100.000
-14.250

17.332
6.500
10.353
100.000
38.918
25.677

16.470
6.000
10.876
102.583
-9.619

158.100

198.780

145.548

-32.600

-4.987

-2.038

LASTEN
Nationale conferentiekosten
Onkostenvergoeding coördinatoren
Internationale conferentiekosten
Kosten Europroject
Kosten Budapest
Organisatie- en administratiekosten

Resultaat

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening van de stichting MEP
Nederland te Den Haag over het jaar 2004 gecontroleerd. De verkorte jaarrekening is
ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2004 van de Stichting MEP Nederland.
Bij die jaarrekening hebben wij op 24 mei 2005 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 24 mei
2005 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.
Den Haag, 24 mei 2005
Ernst & Young Accountants
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