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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.

Tijdens de nationale en internationale conferenties bouwen de deelnemers 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 

Algemeen
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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, niet alleen met 

subsidies, maar ook door bijvoorbeeld 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 dragen keer op keer bij aan de uitstekende reputatie van MEP Nederland.  

De aandacht in de media is dan ook zonder uitzondering zeer positief.

Het Model European Parliament in 2006

In alle provincies en in de regio Rotterdam zijn in het voorjaar van 2006 provinciale MEP 

conferenties gehouden. Voorafgaand aan deze conferenties hadden diverse scholen ook nog 

eigen schoolconferenties of andere activiteiten die de EU onder de aandacht brachten.

In september werd de 18e nationale MEP conferentie gehouden. De opening vond plaats in de 

luisterrijke vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-General. De voorzitter van de Eerste 

Kamer, mevrouw Timmerman-Buck heette de deelnemers welkom. De Algemene Vergadering 

werd wederom in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal gehouden. 

De provinciale delegaties vertegenwoordigden ieder een EU-land of kandidaat-lidstaat. De 

heer Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer, opende de Algemene Vergadering. Andere 

sprekers waren mevrouw van der Hoeven, minister van Onderwijs, de heer van Baalen, lid 

Tweede Kamer, de heer van den Berg, lid Europees Parlement en de heer van Hasselt, directeur 

Europese Commissie vertegenwoordiging in Nederland.

Nederlandse delegaties namen deel aan de twee internationale MEP conferenties in Litouwen 

en Slovenië, respectievelijk in april en in november 2006. In Slovenië deed voor het eerst 

ook Kroatië als kandidaat-lidstaat mee. Tevens nam een Nederlandse delegatie deel aan de 

interregionale MEP conferentie in Bremen in november 2006. Deze internationale conferenties 

zijn altijd weer een sterke motivator voor de scholieren om mee te doen aan nationale 

conferenties. De Europese saamhorigheid krijgt hier echt gestalte en er worden belangrijke 

internationale contacten gelegd. Daarnaast is in 2006 een nieuw project gestart voor het VMBO.

Publiciteit

In 2006 is met een subsidie uit het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

extra aandacht gegeven aan publiciteit. Het Model European Parliament streeft ernaar grotere 

bekendheid te geven aan de doelstelling van de Europese Unie in het voortgezet onderwijs. 

Hiertoe zijn aansprekende folders ontworpen voor het voortgezet onderwijs. Deze folders 

zullen verspreid worden in alle provincies, met name op de scholen die nog niet aan het 

project deelnemen. De professionele lay-out en pakkende tekst zullen zeker aan het doel 

beantwoorden.

Om de zichtbaarheid van het Model European Parliament te vergroten is een nieuwe huisstijl 

ontwikkeld die provinciaal, regionaal en ook nationaal gebruikt kan worden. Hierdoor komt het 

Model European Parliament voor een ieder zichtbaar als een eenheid naar buiten.

Een DVD die het hele programma in de verschillende fases toont is in voorbereiding.
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Provinciale activiteiten

Provinciale conferenties

In het voorjaar van 2006 zijn de provinciale MEP conferenties gehouden, waaraan scholen 

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

In verschillende provincies is, ter voorbereiding van de provinciale conferenties, op scholen-

gemeenschappen een school-MEP gehouden. Tijdens deze schoolconferenties is de delegatie 

gekozen die de school op de provinciale conferentie vertegenwoordigt. Hiermee wordt het 

doel van het MEP, namelijk een zo breed mogelijke deelname, bevorderd.

Ter illustratie volgen hieronder impressies van een aantal provinciale conferenties.

MEP Rotterdam 2006

door Christel de Lang, deelnemer MEP Rotterdam

Samen met negen andere leerlingen van het Sint-Laurenscollege uit Rotterdam heb ik meegedaan 

aan het Model European Parliament, kortweg MEP.

Voordat iemand mee kan doen aan de internationale ‘finale’ van het MEP worden er voorrondes 

gehouden in elke provincie en in de regio Rotterdam. Hieraan doet een aantal scholen mee die elk 

tien scholieren afvaardigen. Deze leerlingen vormen een delegatie en vertegenwoordigen ieder 

een ander land. Zo vertegenwoordigde het Sint-Laurenscollege Polen. Ieder lid van de delegaties 

geeft zich op voor een bepaalde commissie. In deze commissie debatteer je samen met mensen  

uit andere delegaties over zeer uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de vraag of  

de Europese Unie een grotere politieke en militaire rol moet krijgen bij het waarborgen van vrede 

en veiligheid of over het vraagstuk van een duurzame ontwikkeling: hoe kan de balans tussen de 

behoeften en de eisen van de economie en die van de natuur en het milieu worden gewaarborgd?.

Over deze onderwerpen worden resoluties opgesteld, waarin het probleem geschetst wordt aan de 

hand van Introductionary Clauses, oftewel IC’s. Vervolgens worden, na lange debatten, Operative 

Clauses, kortweg OC’s geschreven, met een oplossing voor het probleem. Alle oplossingen zijn 

toegestaan zolang de grondwetten maar niet worden overtreden. Eén verschil met het ‘echte’ 

Europees Parlement is het geld. Wij mogen zo veel geld uitgeven als we nodig denken te hebben, 

geld is geen beperkende factor. Veel Europarlementariërs zouden daar jaloers op zijn.

Nadat na drie lange dagen vol bloed, zweet en tranen de resoluties opgesteld waren en we nog 

enige lessen in retoriek hadden gekregen, begon de voorronde. Onze voorronde vond plaats in de 

Burgerzaal van het Stadhuis te Rotterdam. Iedere commissie verdedigde haar resolutie en leden  

van delegaties konden die aanvallen. Natuurlijk allemaal vanuit de standpunten van het land dat  

je vertegenwoordigde. Aan het eind van het debat werd gestemd over de resolutie. 

Nadat alle debatten waren afgerond en over elke resolutie gestemd was, werden er door de jury tien 

mensen uitgezocht die mochten doorgaan naar de landelijke voorronde. Deze verloopt hetzelfde als 

de provinciale voorrondes en vandaaruit gaan er mensen door naar de internationale ‘finale.’ 

Voor veel jongeren waren de debatten een ware ‘eye-opener’. Ze beseften ineens dat de politiek 

veel ingewikkelder is dan die van een afstand lijkt. Je hebt te maken met verschillende landen die 

andere belangen en andere (religieuze) overtuigingen hebben en dan moet je ook nog eens een 

gekwalificeerde meerderheid zien te overtuigen. Hierdoor wordt de politiek echter ook veel interes-

santer en uitdagender. De meeste mensen keren zich na het MEP dan ook niet af van de politiek, 

ze beginnen zich er steeds meer in te mengen. Ook op het Sint-Laurenscollege, dat dit jaar voor de 

eerste keer mee deed, was dit duidelijk te merken. Er werden een paar maanden later zowel een 

debatclub als een leerlingenraad opgericht en de ex-MEP’ers proberen dit enthousiasme,  

met succes, over te brengen op de andere leerlingen.
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Kortom: het was een groot succes. En, om maar in de stijl van het MEP af te sluiten:

Wijzend op het feit dat er naar aanleiding van het MEP zoveel positieve ervaringen zijn opgedaan,  

Beveelt aan om jeugdparlementen frequenter te organiseren en beter te promoten;

Verzoekt dit verhaal te doen toekomen aan de Europese Raad, de Commissie, de regeringen  

der lidstaten alsmede aan de voorzitters van de parlementen en de parlementaire commissies.

MEP Friesland 2006

door Marten C. Visser, MEP-coördinator 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 dat gebaseerd is op de 

Provinciale Staten. Aan dit spel doen tien scholen mee. Uit de deelnemers van het FJP worden  

de beste leerlingen geselecteerd. Om te voorkomen dat zij minder kennis van de Europese politiek 

hebben dan leerlingen uit andere provincies, krijgen deze leerlingen een extra scholing en  

training: op drie à vier vrijdagmiddagen krijgen ze les over Europa; ook moeten ze dan met een 

eigen plan (ontwerp resolutie) komen. Op die manier kan Friesland provinciaal zijn eigen spel  

houden en toch landelijk en internationaal op MEP niveau meedraaien.

Het nieuwe dit jaar is dat er één school is (Piter Jelles Gymnasium) die graag in het FJP/MEP mee 

zou willen doen. Deze school wil meer aan debating doen. Maar, het FJP zit vol; de provincie kan 

om logistieke redenen niet meer deelnemers hebben; voor het Piter Jelles Gymnasium als 11e 

school is geen plaats. Samen met de docent filosofie probeer ik op die school te komen tot een 

school-MEP.

Verder worden er pogingen ondernomen om ook op andere scholen een school-MEP te starten. Dit 

zal niet lukken bij de scholen die met het FJP meedoen, maar misschien kan het slagen bij nog een 

van de zeven scholen die niet met het FJP mee (kunnen) doen. Als er één schaap over de dam is ....

MEP Overijssel 2006

door Louise Boer, deelnemer MEP Overijssel

Dit jaar heeft alweer de 1�e editie van het Model European Parliament (MEP) plaatsgevonden. 

Enthousiaste VWO-leerlingen van maar liefst twaalf scholen uit alle hoeken van Overijssel, namen 

drie dagen lang het provinciehuis in Zwolle over om te leren, te debatteren én natuurlijk ook om 

zich te amuseren. Kruip in de huid van een parlementariër en politiek blijkt opeens een stuk inte-

ressanter te zijn!

Het MEP Overijssel werd op donderdag 1� maart officieel geopend door de gedeputeerde Ranter. 

Hij sprak over de MEP’ers als ‘de crème de la crème van de provincie Overijssel’. Ook werd stil-

gestaan bij het belang van het betrekken van jongeren bij de politiek. Ranter was niet de enige 

‘echte’ politicus die aanwezig was, want ook Tweede Kamerlid Verdaas was van de partij. Alleen 

had hij de wat minder leuke taak om het MEP op zaterdag weer af te sluiten. 

De leerlingen waren verdeeld over zes verschillende commissies. Elke commissie had zich  

gespecialiseerd in één onderwerp. Zo werd er gesproken over de toetreding van Turkije en  

de concurrentiepositie van Europa, maar ook over zaken als het onderwijs. 

Op de vrijdag vonden er commissievergaderingen plaats. De commissieleden debatteerden vurig 

over hun onderwerp. Het niveau lag bijzonder hoog, de meeste scholieren waren zeer goed inge-
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lezen in hun onderwerp. Europa heeft niks te vrezen met deze mensen als toekomstige politici.  

Je zou bijna denken dat je je in het ‘gewone’ Europees Parlement bevond. Na een lange en  

zware dag debatteren (ja, het leven van een politicus blijkt toch wat zwaarder te zijn dan er werd 

vermoed) kwam elke commissie met een resolutie.

De gemaakte resoluties werden vervolgens behandeld in de Algemene Vergadering op zaterdag. 

Na een lang debat werden de resoluties aangenomen of verworpen. Ook werden de uitblinkers 

geselecteerd voor de nationale conferentie in Den Haag. 

Het MEP is heel leerzaam voor jongeren. Ze leren dingen als een resolutie maken, een vergadering 

bijwonen, amendementen indienen en noem maar op. Jongeren krijgen zo de kans om te laten 

zien wat ze in huis hebben buiten de normale schoolvakken om. Maar behalve het reilen en zeilen 

van de politiek komen er ook nog een heleboel andere dingen aan bod. Zo wordt er geleerd om 

samen te werken met mensen die je nauwelijks kent, goed naar anderen te luisteren en worden er 

natuurlijk ook veel vriendschappen gesloten.

Naast al het serieuze werk werd er dus ook ontzettend veel plezier gemaakt door alle delegatie-

leden. Opvallend was de gezellige sfeer die heerste onder alle jongeren. Mede dankzij de 

kennismakingsactiviteiten die op de donderdag plaats vonden zijn er een hoop vriendschappen ont-

staan tussen de verschillende delegaties. De Zwolse grachten werden dit jaar niet onveilig gemaakt. 

Dit omdat het kanovaren, dat normaalgesproken een onderdeel is van de kennismaking, door de 

weersomstandigheden helaas niet door kon gaan. Maar ondanks dat heeft iedereen zich toch goed 

weten te vermaken met de georganiseerde stadswandeling. ’s Avonds ging de kennismaking vrolijk 

verder. Ook was er nog een culturele avond, die zoals de naam het al zegt érg cultureel verantwoord 

was. Er werden allemaal intellectuele dingen gedaan (denk bijvoorbeeld aan het dansen van de 

Macarena). Verder was er ook nog een ontzettend gezellig slotfeest op de zaterdagavond.

Alle leerlingen die niet uit Zwolle of uit een andere plaats dicht in de buurt kwamen zijn in gast-

gezinnen geplaatst. 

Ook waren er vijf bevlogen journalisten en een Head of the Press aanwezig. Zij deden uitgebreid 

verslag van alle activiteiten van de drie MEP-dagen. Op de zaterdag is een door hen gemaakte 

MEP-krant verschenen die met veel enthousiasme werd ontvangen. 

Er is dus drie dagen lang hevig op los geMEPt! Het Model European Parliament is ook dit jaar weer 

voor veel jongeren een onvergetelijke ervaring geweest!

MEP Zuid-Holland 2006

door Paul Veltman, MEP-coördinator Zuid-Holland

Na de gebruikelijke introductiebijeenkomst in februari waar het spel en de regels duidelijk wer-

den uitgelegd, was het vervolgens de beurt aan de zes eurocommissarissen. Zij hebben op hun 

werkterrein een viertal voorstellen voorbereid. Over deze vier voorstellen is door de parlemen-

tariërs in de commissie gediscussieerd waarna twee van de vier voorstellen definitief werden 

weggestemd.

In de maand maart is naar de twaalf deelnemende scholen een definitief voorstel gestuurd waarop 

de parlementariërs mochten amenderen. Deze amendementen werden verzameld en ten slotte 

voorafgaand aan de twee vergaderdagen over alle scholen verspreid.

In april volgden in het provinciehuis van Zuid-Holland de twee vergaderdagen. Eerst introduceer-

den de delegatieleiders hun land. Heel apart was afgelopen jaar dat Slowakije dit deed door het 
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Teambuildingactiviteit: stadsverkenning op de step

volkslied te zingen. In de commissievergaderingen werd heel hard gewerkt aan het definitieve al 

dan niet geamendeerde voorstel.

Op de laatste dag, vrijdag, volgden de plenaire debatten waarbij het soms ongemeen fel toeging. 

Op een goed moment dreigde een voorstel te worden aangenomen om in alle Europese lidstaten 

het Engels als eerste taal in te voeren. Aan de verontwaardigde blikken van de Franse delegatie 

viel af te lezen hoe interessant deze discussie was. Vier van de zes commissieleden stonden zich 

op te winden achter de interruptiemicrofoon.

Al met al waren het weer buitengewoon boeiende dagen waar de meeste leerlingen heel goede 

herinneringen aan hebben overgehouden.

MEP Noord-Holland

Citaten uit een artikel uit: Maatschappij & Politiek, door Wolter Blankert, Europees Platform

In Noord-Holland is er ruimte voor acht deelnemende scholen aan het Model European 

Parliament die elk met acht leerlingen worden vertegenwoordigd. Dat aantal is mede bepaald 

door het aantal beschikbare plaatsen in de zaal van de Provinciale Staten in Haarlem, waar de 

plenaire sessie plaatsvindt. Diverse scholen staan op de wachtlijst. (….) Al bijna vijftien jaar 

coördineert Richard de Jager, leraar Maatschappijleer en Geschiedenis aan de Christelijke 

Scholengemeenschap Jan Arentz in Alkmaar, deze activiteiten met veel plezier. Richard de 

Jager: ´Op het Jan Arentz zelf wordt de zaak heel grondig voorbereid. In de gewone lessen komt 

de Europese samenwerking aan de orde. Acht leerlingen kunnen zich opgeven voor deelname, 

die als praktische opdracht binnen het schoolexamen meetelt. De verdere voorbereiding vindt 
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Algemene Vergadering MEP Limburg in de Statenzaal van het Provinciehuis

daarom buiten de gewone lessen plaats. De leerlingen verdiepen zich in de materie en ik verzorg 

acht extra lessen. Dat zijn buitengewoon plezierige lessen. Deze leerlingen willen echt heel veel 

van hun onderwerp afweten - uit pure belangstelling en om bij de gemeenschappelijke sessie in 

Haarlem goed voor de dag te komen. Dat zich verdiepen houdt heel wat in. De leerlingen moeten 

zich de werkwijze van het Europees Parlement eigen maken en enigszins doorgronden waarom 

die procedures zo zijn. Zij komen tot een standpunt in commissievergaderingen, dienen moties in 

en bereiden amendementen voor. Zij leren gebruik te maken van hun spreektijd en via de voorzit-

ter te spreken. Daarnaast moeten zij zich een onderwerp eigen maken.’ (.…)

Zonder de zaak werkelijk te hebben bestudeerd kom je niet ver in het Model European 

Parliament. Daardoor is het een prachtig voorbeeld van een praktische opdracht.

MEP Limburg 2006

door Guy Frints, MEP-coördinator Limburg

De in �00� heropgerichte Limburgse Stichting MEP Nederland organiseerde van � tot � juni �00� 

de eerste Limburgse provinciale conferentie.

In Maastricht bogen leerlingen van verschillende Limburgse scholen zich over actuele Europese 

problemen. Naast de commissievoorzitters en parlementaire journalisten leverden negen geselec-

teerde Limburgse scholen elk vijf zeer gemotiveerde leerlingen. Elke school vertegenwoordigde 

een land en elke afgevaardigde leerling nam plaats in een commissie. Deze leerlingen hielden zich 

na een goede voorbereiding bezig met de problematiek op gebieden als milieubeheer, volksge-

zondheid en voedselveiligheid, burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, buitenlandse 

zaken en constitutionele zaken.
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Er werd gestart met een teambuilding. Per step verkenden de leerlingen Maastricht en reden langs 

de verschillende vergaderlocaties voor de komende dagen.

Gedurende de eerste twee dagen van de conferentie werd er binnen de commissies vergaderd over 

de politieke problemen en werden resoluties opgesteld. De eerste middag was ook de officiële  

opening van de conferentie die, evenals de plenaire vergadering op de laatste dag, plaats vond in 

de Statenzaal van het gouvernementsgebouw in Maastricht. Aangezien hier het Verdrag  

van Maastricht is ondertekend, geeft de Statenzaal zonder meer een extra dimensie aan de 

Limburgse MEP Conferentie. Tijdens de opening sprak o.a. mevrouw  O. Wolfs, gedeputeerde  

van de provincie Limburg.

Tijdens de plenaire vergaderingen legden de commissies hun resoluties voor aan het parlement, 

waarna zij door het parlement aan de tand werden gevoeld en het parlement onderling debat-

teerde over het aannemen of verwerpen van de resolutie.

De conferentie is meer dan enkel een spel. Het is een reële kennismaking met de wijze waarop 

Europa wordt bestuurd. Gestoken in keurige kleding en zich bedienend van parlementaire taal, 

leven de deelnemers zich volledig in in de rol van de Europarlementariërs. Zal de resolutie aan-

genomen worden? Is er misschien een vijandig amendement? Hoe zal mijn speech uitpakken?

Na de plenaire vergaderingen werd de conferentie, in aanwezigheid van veel publiek, afgesloten 

met speeches van o.a. gouverneur Frissen en mevrouw van Sminia-Meijerink, secretaris- 

generaal van Stichting MEP Nederland. Door Guy Frints, de coördinator MEP Limburg, werd 

bekend gemaakt welke deelnemers geselecteerd waren voor de nationale MEP conferentie.

De eerste Limburgse MEP conferentie was een groot succes. Er is een goede basis gelegd voor  

de toekomst van het MEP in Limburg.
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Nationale activiteiten

Nationale MEP conferentie 2006

Het was dit jaar uiterst onzeker of de Nationale Conferentie zou kunnen doorgaan, omdat de 

nodige subsidies nog niet waren toegezegd. Gelukkig is dit uiteindelijk goed gekomen en 

werd in september de 18e nationale MEP conferentie gehouden in Den Haag.

Net als voorgaande jaren werden de teambuilding en commissievergaderingen van de 

Nationale Conferentie gespreid over Nederland gehouden. Dit jaar waren het de provincies 

Groningen, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland die elk twee commissies 

ontvingen. Een commissie wordt gevormd door dertien delegatieleden: één uit elke 

provincie en de regio Rotterdam. Om elkaar te leren kennen begint het programma met een 

korte teambuilding. Daarna wordt twee dagen onder leiding van een commissievoorzitter 

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. In de laatste twee dagen wordt de Algemene Vergadering gehouden, 

waarvoor de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Oude Vergaderzaal ter beschikking stelt.

Max van den Berg, Europarlementariër en lid van het Comité van Aanbeveling van MEP Nederland, 
spreekt de Algemene Vergadering toe

De Commissie Cultuur en Onderwijs vergadert in Rotterdam
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Programma Nationale Model European Parliament conferentie 2006

zondag 17 september

circa 1�.00 uur  De commissievoorzitters verwelkomen de leden van de commissies

  Groningen - Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

    -  Commissie Rechten van de Vrouw en 

Gendergelijkheid

  Utrecht  - Commissie Buitenlandse Zaken

    -  Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en  

Binnenlandse Zaken (I)

  Emmeloord -  Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en  

Binnenlandse Zaken (II)

    -  Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en 

Voedselveiligheid

  Haarlem  - Commissie Economische en Monetaire Zaken

    - Commissie Industrie, Onderzoek en Energie

  Rotterdam - Commissie Cultuur en Onderwijs

    - Commissie Constitutionele Zaken

1�.00 uur  Teambuilding-programma

maandag 18 september

0�.00 – 1�.�0 uur    Commissievergaderingen in de provinciehuizen te Groningen,  

Utrecht en Haarlem, bij de brandweer Noordoostpolder te 

Emmeloord en bij ABN AMRO regiokantoor Rotterdam

dinsdag 19 september

0�.�0 – 1� 00 uur  Commissievergaderingen

1�.00 uur    Correctievergadering in aanwezigheid van de commissievoorzitters  

en de provinciale coördinator

1�.�� - 1�.�0 uur   Rapportage commissievoorzitters aan het secretariaat-generaal  

in Den Haag

woensdag 20 september

1�.00 uur  Aankomst delegaties in Den Haag, Stayokay Hotel

1�.�0 – 1�.�0 uur    Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2006 

Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

 Welkom Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, voorzitter Eerste Kamer

 Sprekers Mevrouw M.J.A. van der Hoeven, minister van OC&W

    Drs. N.G.M. Wegter, voorzitter Stichting MEP Nederland    

Vertegenwoordigers van de delegaties

1�.�0 uur  Delegatievergaderingen

�1.00 uur   Ontvangst provinciale coördinatoren op secretariaat-generaal,  

Den Haag
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donderdag 21 september

0�.00 – 1�.�0 uur  Algemene Vergadering

  Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Spreker Drs. F.W. Weisglas, voorzitter Tweede Kamer

1�.00 - 1�.00 uur  Avondmaaltijd in het City Hostel

vrijdag 22 september

0�.�0 – 1�.�0 uur  Algemene Vergadering

  Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1�.�0 uur   Officiële sluiting van het Model European Parliament Nederland 2006

 Sprekers Drs. M.J. van den Berg, lid Europees Parlement

  Mr.drs. J.C. van Baalen, lid Tweede Kamer

  De heer L.W. van Hasselt,  

  directeur Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

    Mr. B.J. van Sminia-Meijerink,  

secretaris-generaal Stichting MEP Nederland

1�.�0 uur  Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Openingszitting van de Nationale Conferentie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal
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Modern European Press

Nieuw dit jaar was de krant, Modern European Press, die door een ´ambitieus team van 

journalisten en fotografen´ tijdens de dagen van de Algemene Vergadering is gemaakt. 

Onder leiding van Bert van Klaveren, oud-coördinator MEP Zeeland, hebben zij zeer 

levendig verslag gedaan van de nationale conferentie: ´Het feit dat de 150 parlementariërs, 

hier in Den Haag aanwezig, in twee dagen compromissen kunnen sluiten waar menig 

Europarlementariër jaloers op zou zijn, schept vertrouwen voor de toekomst.´
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Redactievergadering 
Modern European Press

Quotes uit Modern European Press

´Dat ze van reizen houdt komt goed uit, want mevrouw van Sminia heeft van het MEP een 

Nederlands exportartikel gemaakt.´

Mark Rutte, fractievoorzitter VVD: ´Tuurlijk ben ik voor meer jongeren in de politiek! Een stichting 

als het MEP is van groot belang voor de toekomst. Behalve dat het voor vernieuwing zorgt, zijn  

jongeren de toekomst.´

Sam Trompert, voorzitter Algemene Vergadering: `Ik heb er ontzettend veel geleerd. Het is mak-

kelijker om in het openbaar te praten. Ik weet veel meer van Europa en van politiek. En ik denk  

dat ik als voorzitter vooral heb geleerd hoe je een grote groep een beetje kan sturen.´

VMBO-scholen pilotproject

In 2006 heeft minister van der Hoeven de wens geuit om ook het VMBO te betrekken bij het 

MEP. Hiervoor is een pilotproject gestart op scholen in Tiel, Leeuwarden, Zwolle en Hoorn.  

In een aantal lessen worden de leerlingen geprikkeld om na te denken over werkgelegenheid 

en integratie. Einddoelen van de lessen zijn globale kennis van de Europese Unie, inzicht dat 

de problemen betreffende integratie en werkgelegenheid een Europese dimensie hebben en 

vaardigheden om stellingen te formuleren met betrekking tot deze onderwerpen.

Als afsluiting gaan de leerlingen van alle scholen een dag naar Den Haag waar in vier 

gemengde groepen over genoemde onderwerpen zal worden gediscussieerd.  

Vervolgens worden per discussiegroep stellingen geformuleerd die de leerlingen in een 

plenaire bijeenkomst presenteren. Ter afsluiting worden certificaten uitgereikt en worden drie 

leerlingen per school geselecteerd voor een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

European Parliament for students

Wel aardig om te vermelden, maar geen directe activiteit van MEP Nederland is de Stichting 

Student Forum for European Affairs (SFEA). Deze organisatie is met steun van het Model 

European Parliament tot stand gekomen en opgezet door een aantal enthousiaste oud-MEP 

deelnemers. Het is een jonge organisatie voor en door studenten die zich bezighoudt met het 

vergroten van het Europees bewustzijn onder jonge academici. Dit doen zij onder andere 

door elk jaar voor 135 studenten het European Parliament for students (EPS) te organiseren.

De SFEA telt veel deelnemers met een MEP verleden. De secretaris-generaal van de Stichting 

MEP Nederland, mevrouw van Sminia, is lid van de Raad van Toezicht van de SFEA en 

onderhoudt een nauw contact met de leden van het bestuur.
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Internationale activiteiten

Met de uitbreiding van de Europese Unie is ook het aantal landen dat deelneemt aan de 

internationale MEP conferenties gegroeid. Alle zevenentwintig lidstaten en de kandidaat-

lidstaten zijn uitgenodigd voor de conferenties in Litouwen en Slovenië. Als een land 

onverhoopt niet kan deelnemen, komt een ander land met een tweede delegatie die dan het 

betreffende land vertegenwoordigt.

Internationale MEP conferentie Vilnius

De internationale MEP conferentie voorjaar 2006 vond plaats in Vilnius, Litouwen, van 1 tot 

en met 9 april. De deelnemers werden door de president van Litouwen, Valdas Adamkus, 

ontvangen. 

De minister van Onderwijs van Litouwen was dermate enthousiast over het Nederlandse 

MEP initiatief, dat hij minister van der Hoeven heeft uitgenodigd de Algemene Vergadering 

in Vilnius toe te spreken. Aangezien de minister verhinderd was, heeft topambtenaar de heer 

Stegeman namens haar de ‘Europarlementariërs’ toegesproken.

Ook dit jaar werden de delegaties door de ambassadeurs van hun land uitgenodigd voor 

een diner. De Nederlandse delegatie was te gast op de residentie van de Nederlandse 

ambassadeur, mevrouw A. Ruigrok.

President Valdas Adamkus van Litouwen ontvangt de deelnemers aan MEP Vilnius

Programme Model European Parliament Vilnius, Lithuania 1 - 9 April 2006

Saturday 1 April

before 1� h 00  Arrival of the EU-delegations in Vilnius

1� h 00   Host families meet their guests

�0 h 00  Welcome dinner for directors/teachers at Restaurant ‘Arka’

Sunday 2 April

0� h 00 – 10 h 00  Breakfast Meeting for the Presidency and Committee Presidents

10 h �0 – 1� h 00  Teambuilding programme for the delegates

1� h �0 - 1� h 00  Light lunch and teambuilding programme for directors/teachers

�0 h 00  Dinner for directors /teachers at Restaurant ‘čili kaimas’
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Monday 3 April

0� h 00 –11 h �0  Opening Ceremony Model European Parliament Vilnius

  Town Hall of Vilnius

 Welcome Mr. Artûras Zuokas, Mayor of the city of Vilnius

 Speakers H.E. Dr. Michael Schwarzinger, Ambassador of Austria

  Mrs. Anna van Sminia-Meijerink,

  Secretary-General of the Model European Parliament Foundation

   Arvydas Žiobakas, President of the General Assembly of MEP Vilnius

  Heads of delegation of the participating countries

1� h �0-1� h �0  Committee meetings and lunch at the following locations: 

  - European Commission Representation in Lithuania

  - Ministry of Foreign Affairs 

  - Ministry of Education 

  - Parliament of Lithuania 

  - Vilnius Municipality 

evening   Delegates and directors/teachers are received in their respective  

embassies

Tuesday 4 April

0� h �0 – 1� h �0  Committee meetings and lunch, locations as on Monday 3 April

10 h 00 – 1� h 00  Excursion for directors/teachers

1� h �0  Meeting Correction Panel and Committee presidents

Wednesday 5 April

  Free morning for delegates and directors/teachers

1� h �0 – �0 h �0   Lunch, cultural programme and dinner for delegates and directors/

teachers

Thursday 6 April

0� h �0 – 11 h �0  Delegation meetings at 12 different locations

1� h 00 – 1� h ��   Lobbying and lunch for delegates and directors/teachers

  Contemporary Art Center

1� h 00  Reception by H.E. Mr. Valdas Adamkus, President of Lithuania

evening  Delegations and directors/teachers have dinner in town

Friday 7 April

� h 00 – 1� h ��  General Assembly in the Seimas (Lithuanian Parliament)

 Welcome H.E. Mr. Artûras Paulauskas, President of the Lithuanian Parliament

 Speakers H.E. Mr. Remigijus Motuzas, Minister of Education

  H.E. Mr. Antanas Valionis, Minister of Foreign Affairs

  Mr. H. Stegeman, Ministry of Education of the Netherlands

�0 h 00  Farewell dinner for directors/teachers at Restaurant “Torres”
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Saturday 8 April

� h 00 – 1� h �0  General Assembly in the Seimas (Lithuanian Parliament)

1� h �0 – 1� h 00  Closing Ceremony

 Speakers  Mrs. Judita Akromienė, Director of the House of Europe

   Mr. Nico Wegter, President of the Model European Parliament 

Foundation

  Mrs. Anna van Sminia-Meijerink,

  Secretary-General of the Model European Parliament Foundation

   Arvydas Žiobakas, President of the General Assembly of MEP Vilnius

1� h �0   Dinner and farewell party for delegates, directors/teachers and 

organizers

Sunday 9 April  Departure of the delegations

Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Vilnius, Litouwen

Arnoud Blaakmeer, Stadskanaal (Groningen)

Cees Heere, Zuidwolde (Drenthe)

Leon de Jong, Zwolle (Overijssel)

Danique van Koppenhagen, Nieuwegein (Utrecht)

Daan Wijnants, Emmeloord (Flevoland)

Annelot Prins, Nieuwerkerk a/d IJssel (Zuid-Holland)

Juriaan Berckenkamp, Rotterdam (Regio Rotterdam)

Martijn van der Putten, Venray (Limburg)

Jasper Stekelenburg, (commissievoorzitter), De Bilt (Utrecht)

The chance of a lifetime

by Ida Ize-Okhae, head of the Finnish delegation MEP Vilnius

There are some things in life that remain more precious than gold, even after years that have tar-

nished it, memories remain in one’s mind and heart for as long as we want them there and even 

when we don’t. I intend to keep my memories from MEP Vilnius �00� forever.

On that fateful day I was petrified at the concept of giving a speech, of being heard. I felt that 

there was no greater obstacle to cross, yet I achieved, so to speak, a momentary greatness because 

I had the courage to stand up there, in front of all my peers and be heard. That is what is so mag-

nificent of the whole program. For the first time in my life I felt that people listened to what I had 

to say.  

I had a voice that was echoing in a room filled with voices like mine. I had the chance of a lifetime 

handed to me on a silver platter and for that I am grateful.

By mid-week I was in a political blur. Events and opinions were passing by in a whirlwind and it 

was all I could to keep up! It was exciting; the passion that filled every room I entered and the 

passion I had in me as well. In my mind the youth of today was nonchalant, now my opinion has 

drastically changed.

Left, right and centre people just like me were indulging in the fruits of politics, living for the  

possibility of change. What an honor it was to be among the great minds. And I cannot wait to  

see our Europe be born from such wonderful people.
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(r) Presentatie van de Nederlandse delegatie tijdens de openingsceremonie van MEP Bremen

(l) Deelnemers interregionale conferentie Bremen

I feel that even now, days after my eye-opening experience, I have not left Vilnius. The city, the poli-

tics and the people remain as ghost-figures. If I had a choice I would have wanted it to last forever. 

Each day was like a new adventure, a new perspective thrust upon me and imbedded in my mind.

I am not ashamed to say that I miss that week and the freedom I had. The freedom to speak and 

think like I wanted without the fear of saying something wrong. The freedom to change things. I was 

in my element at last, void of prejudices and borders. And I guess that is what the European Union is 

all about.

I began seeing the EU not just as an institution; we are the European Union and we have the power 

to make it a prosperous one, just as we have the power to corrupt it with false pretenses and empty 

words.

I am grateful for all the people involved that made the whole experience possible.

The directors, the teachers, the organizers, the speakers, the presidents and the delegates, and of 

course Mrs. van Sminia for making all of this happen. Thank you.

If this is democracy give me more of it! If this is the European Union, I am proud to call myself its 

citizen.

Interregionale MEP conferentie Bremen, Duitsland, 5 – 11 november 2006

Deze interregionale MEP conferentie is georganiseerd door MEP Duitsland.

Aan de conferentie hebben 13 landen deelgenomen, waaronder Nederland.

MEP Bremen: een geweldige ervaring

door Justine Broekhuizen, lid Nederlandse delegatie

Van deze ervaring heb ik zoveel geleerd, ongelofelijk. Niet alleen Engels of Duits maar veel meer: 

meningen uitwisselen over elkaar en elkaars regeringsstandpunten, respecteren van elkaars nor-

men en waarden, vrienden maken en contact leggen met andere jongeren uit Europa. Dat allemaal 

vind ik echt heel waardevol.

Zo waren er bijvoorbeeld eindeloze discussies over het Nederlandse gedoogbeleid, en het ‘red 
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Algemene 
Vergadering in  
het parlement  
te Ljubljana

light district’. Maar ook was ik verbaasd dat de Zweden en Finnen gewoon twee keer per dag  

warm eten, en dat de Duitse jongeren wettelijk verplicht zijn om om ��.00 thuis te zijn, en dus 

aangewezen zijn op ‘private party’s’.

Last but not least (een zin die veel werd gebruikt op het MEP) was dit een geweldige ervaring vol 

politiek, vrienden, contacten over heel Europa, feest en respect voor elkaar en voor Europa.  

Ik ben erg dankbaar en blij dat ik deel hiervan was en dit heb mogen meemaken.

Nederlandse delegatie interregionale MEP conferentie Bremen

Annieke Nieuwenhuis, Kollum (Friesland)

Maarten de Wit, Veendam (Groningen)

Annabel Ebbing, Dalfsen (Overijssel)

Stijn Bosveld, Duiven (Gelderland)

Justine Broekhuizen, Warmond (Zuid-Holland)

Internationale MEP conferentie Slovenië

Van 25 november tot en met 3 december vond in Slovenië de internationale 

najaarsconferentie van het Model European Parliament plaats. Bijzonder was dat Kroatië voor 

het eerst meedeed als kandidaat-lidstaat.

Aangezien België geen delegatie naar deze conferentie kon sturen, werd dat land 

vertegenwoordigd door deelnemers uit andere landen, waaronder drie Nederlanders.

De Nederlandse delegatie werd bijzonder gastvrij ontvangen op de residentie van de 

Nederlandse ambassadeur, de heer J.C.M. Groffen.
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Programme Model European Parliament Slovenia 25 November – 3 December 2006

Saturday 25 November

before 1� h 00  Arrival of the EU-delegations at Ljubljana Airport

1� h 00   Host families meet their guests in Ljutomer

1� h 00   Delegates have dinner and spend the evening with their host 

families

�0 h �0  Dinner for directors / teachers Hotel Jeruzalem Ljutomer

Sunday 26 November

0� h 00 – 10 h 00  Breakfast Meeting for the Presidency and Committee Presidents

10 h �0 – 1� h 00  Teambuilding programme for the delegates

1� h 00  Meeting and teambuilding programme for directors / teachers

�0 h 00    Delegates have dinner and spend the evening with their host 

families

  Dinner for directors /teachers  Gostišče Taverna Ivanjkovci

Monday 27 November

0� h ��  Departure by buses for Ptuj

09 h 00 – 11 h 30   Opening Ceremony Model European Parliament Slovenia

  Ptujski grad (Castle of Ptuj)

 Welcome Dr. Štefan čelan, Mayor of Ptuj

 Speakers  Mr. Zvonko Kustec, Headmaster of Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer

  Mrs. Anna van Sminia, Secretary-General of the MEP Foundation

   Staš Milovanovič, President of the General Assembly of MEP 

Slovenia

  Heads of delegation of the participating countries

1� h �0 – 1� h �0  Lunch and committee meetings for delegates in Ljutomer

1� h �0 – 1� h �0  Excursion for directors/teachers in Ptuj

�0 h 00  Dinner at Terme Banovci - Veržej

Tuesday 28 November

0� h 00 – 1� h 00  Committee meetings

1� h 00 – 1� h 00  Lunch for delegates at the Gimnazija Franca Miklošiča
0� h 00 – 1� h 00  Guided tour for directors/teachers to Maribor and surroundings

  Delegates have dinner with their host families

1� h 00  Reception for directors/teachers by the Municipality of Ljutomer
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Wednesday 29 November

0� h 00 – 11 h 00  Committee meetings Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

1� h �0   Free afternoon for delegates (host families organise a tour for 

delegates)

1� h 00 – 1� h 00  Lunch for directors/teachers

  hosted by Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

  Wine tasting in the Radgonska klet in Gornja Radgona

1� h 00   Reception for directors/teachers hosted by Mr. Ozvald Tučič, Mayor 

of Križevci

�0 h 00   Farewell dinner hosted by Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

  Hiša vina Lendava

Thursday 30 November

0� h 00 – 1� h 00   Delegation meetings

1� h �0 – 1� h �0   Lunch for delegates and directors / teachers

  Gimnazija Franca Miklošiča
1� h �0 –1� h ��  Lobbying Gimnazija Franca Miklošiča
1� h �0 – 1� h 00   Cultural programme Gimnazija Franca Miklošiča
1� h �0  Departure for delegates and directors/teachers to Ljubljana

�1 h 00  Arrival in Kamnik and Jesenice

  Host families pick up their guests in Kamnik

  Delegates have dinner with their host families

Friday 1 December

0� h 00 – 1� h ��   General Assembly in the Parliament of Slovenia

  Slovenian National Assembly 1000 Ljubljana

 Welcome Dr. France Cukjati, President of the Slovenian National Assembly

 Speaker Dr. Milan Zver, Minister of Education and Sport

1� h 00   Delegates and directors/teachers are received and have dinner in 

their respective embassies

Saturday 2 December

0� h 00 – 1� h �0  General Assembly in the Parliament of Slovenia

1� h �0 – 1� h 00   Closing Ceremony

 Speakers Mrs. Mojca Rižnar Nedeljko, Coordinator of MEP Slovenia

  Mrs. Anna van Sminia, Secretary-General of the MEP Foundation

   Staš Milovanovič, President of the General Assembly of MEP 

Slovenia

1� h 00 – 1� h �0   Guided night walk in the old town of Kamnik for delegates and 

directors / teachers

1� h �0   Dinner and farewell party for delegates, directors/teachers and 

organizers hosted by Gimnazija Jesenice and Gimnazija Kamnik

  Kamnik

Sunday 3 December Departure of the delegations
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Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Slovenië

Carien Hilvering, Coevorden (Drenthe)

Jasper van Leeuwen, De Meer (Utrecht) (delegatie België)

Daniëlle Verver, IJsselstein (Utrecht) (delegatie België)

Brigitte van den Berg, Beverwijk (Noord-Holland)

Ivar van Hasselt Nieuwerkerk a/d IJssel (Regio Rotterdam) (delegatie België)

Nikolai Jacobs, Middelburg (Zeeland)

Joris Goettsch, Cadier en Keer (Limburg)

Sam Trompert, Alkmaar (Noord-Holland) (Commissievoorzitter)

A real melting-pot

by Carien Hilvering, member of the Dutch delegation MEP Slovenia

Saturday evening everybody was very tired and glad to go home with their host families. It was 

also a bit tense, what is your host family like? But the next day everybody had found out that 

Slovenian people are really kind.

Everything started Sunday: the teambuilding with the committees. There were a lot of games with 

names and also games to learn about each other. It was a pity that we were inside most of the time. 

Because during the tour on foot through Ljutomer everyone started talking more easily about them-

selves, because it felt not so suppressed as it felt in the classroom.

The second day (Monday): opening of the session of the Model European Parliament and commit-

tee meetings. We found it very special to open this session at such a beautiful place. I was a bit 

nervous about my speech but everything went well. The head of the French delegation made a 

very controversial remark: France is very famous because of the bitches (the beaches). 

A good remark to be teased with the rest of the week!

The committee meetings started very good I think, although most of us had to get used to speak 

English, and it’s hard to express what you mean exactly. I really liked the fact that there were so 

many people with different cultures and languages in the committees. I thought that most of the 

people would be with their own delegation most of the time, and it surprised me in a pleasant way 

that it was a real melting-pot during the breaks! We finished most of our resolution this day and 

only our speeches had to be divided.

Wednesday afternoon was a free afternoon for us, and I was taken to Murska Sobotta by my host 

family, a city in the neighbourhood. Everyone had a good afternoon and our farewell to Ljutomer 

came nearer. 

But first, the cultural programme on Thursday! I found it very nice to see different things:

Spain was very funny with the Macarena dance. We did St. Nicolas and Sam acted very well.  

Our Belgian friends with their K�-song was the afternoon’s top hit. It was a good thing to end our 

meetings in Ljutomer.

I also loved the fireworks from the people from Ljutomer. It was so nice of them to say goodbye in 

this way.

Then, the start of the General Assembly on Friday in the Parliament in Ljubljana. It was a real 

chaos during the first two resolutions. But after the break everything was going much better and 

there were real discussions.

That evening we had dinner at the residence of the Ambassador of the Netherlands with our  
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delegation and the Dutch members of the Belgian delegation. It was a real good evening and we 

all enjoyed it very much. It was also very nice to speak Dutch the whole evening, although I was 

getting more and more used to English.

The second day of the General Assembly was a great success. Good debating and a lot of speeches 

from our delegation. We can be proud of our frequent participation in the discussions as the dele-

gation of the Netherlands.

Then, the city tour through Kamnik. Everyone was very tired and it was hard to concentrate on all 

the information. But it was nice to have a last chat with the delegates. I didn’t realize that it would 

be over within two hours by then! When I came back at the school we had dinner and a farewell 

“party”. I say “party” because it was a really sad evening actually. Everyone began to realise that 

it was ending and that we would have to say goodbye within one hour. Fortunately we can stay in 

contact by mail!

We had a fantastic week, it was a great experience and as the text on the present given by the  

hostfamily of one of the delegates said: sLOVEnia!
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Verkorte jaarrekening 2006

1. Rekening van baten en lasten 2006     

         

  Werkelijk Werkelijk 

BATEN    2006  2005 

    

Bijdrage Europafonds  19.300 130.000

Bijdrage Europees Platform  110.000              --

Giften, sponsors               -- 25.000

Bijdragen deelnemers  7.850 25.795

Bijdrage internationale conferenties  22.100 14.395

Eenmalige subsidie BUZA               -- 62.500

Bankrente  686 1.019

    

  159.936 258.709 

 

LASTEN    

 

Nationale conferentiekosten  34.304 16.721 

Onkostenvergoeding coördinatoren  4.700 6.500 

Internationale conferentiekosten  40.351 47.237 

Kosten Europroject               -- -4.037 

Kosten publiciteit (Europafonds)  19.294              -- 

Kosten reorganisatie internationale activiteiten             -- 62.500 

Organisatie- en administratiekosten  68.904 129.629 

    

  167.553 258.550 

 

Resultaat  -7.617 159 
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2. Balans per 31 december 2006     

  

ACTIVA 31-12-06 31-12-05   

    

Vlottende activa     

   

Vorderingen en overlopende activa 8.580 27.803 

Liquide middelen 65.566 52.743 

    

Totaal activa 74.146 80.546 

     

    

PASSIVA     

    

Eigen vermogen 0 -2.383 

Bestemmingsreserve 15.000  25.000 

     

 15.000 22.617

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva     

   

Rekening-courant Elena Consultants B.V. 26.500              --

Overige schulden en overlopende passiva 32.646 57.929

     

 74.146 80.546 

Accountantsverklaring

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

Nederland te Den Haag over het jaar 2006 gecontroleerd. De verkorte jaarrekening ontleend 

aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2006 van de Stichting MEP Nederland. Bij die 

jaarrekening hebben wij op 21 mei 2007 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 21 mei 

2007 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Den Haag, 21 mei 2007

Ernst & Young Accountants
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