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Algemeen
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 1500 leerlingen uit de hoogste
klassen van HAVO en VWO doen jaarlijks als ‘Europarlementariër’ mee aan provinciale,
nationale of internationale conferenties. 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 besten
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.
De deelnemende scholieren worden sterk doordrongen van het belang van Europa, en via
hen ook hun familieleden, medescholieren en docenten. Publiciteit in regionale en landelijke
media over de conferenties maken het multiplier effect nog groter.
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. In 2007 is wederom een European Youth Ambassadors bijeenkomst
georganiseerd voor oud-deelnemers aan de nationale en internationale conferenties.
De overheid ondersteunt de activiteiten van de Stichting MEP Nederland met subsidies en
ook door vergaderruimten ter beschikking te stellen in gemeente- en provinciehuizen, in de
Raad van State en in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De imposante omgeving werkt uiteraard zeer inspirerend op de jonge ‘Europarlementariërs’.
De prestigieuze locaties, maar vooral de zeer hoge kwaliteit van de debatten, dragen keer op
keer bij aan de uitstekende reputatie van MEP Nederland. De aandacht in de media is dan
ook zonder uitzondering zeer positief.
Ook dit jaar heeft de Stichting MEP Nederland samengewerkt met het Europees Platform.
Naast de subsidie van het Europees Platform hebben de zeer royale giften van het Nationaal
Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg en het SNS Reaal Fonds het mogelijk gemaakt om het
gehele programma 2007 uit te voeren. De Ludovica Stichting heeft de bijeenkomst van de
European Youth Ambassadors gefinancierd.
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Het Model European Parliament in 2007
In alle provincies en in de regio Rotterdam zijn in het voorjaar van 2007 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 19e nationale MEP conferentie gehouden, waarbij iedere provinciale
delegatie een EU-lidstaat vertegenwoordigde. De opening vond plaats in de luisterrijke
vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 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.
Deze werd geopend door mevrouw Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Andere
sprekers waren de heer Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken, de heer van Dam,
lid van de Tweede Kamer, de heer Wegter, voorzitter Stichting MEP Nederland, de heer van
der Vaart, hoofd Voorlichtingsbureau Europees Parlement en mevrouw van Sminia-Meijerink,
secretaris-generaal van de Stichting MEP Nederland.
Nederlandse delegaties namen deel aan de twee internationale MEP conferenties: in april
in Bulgarije en in november in Italië. In Bulgarije deed voor het eerst ook de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië als derde kandidaat-lidstaat mee. Deze internationale
conferenties zijn altijd weer een sterke motivator voor de scholieren om mee te doen aan
nationale conferenties. De Europese saamhorigheid wordt hier echt in praktijk gebracht en
er worden belangrijke internationale contacten gelegd. Het in 2006 gestarte project voor het
VMBO is in 2007 gecontinueerd.
Publiciteit
Op initiatief van de voorzitter van MEP Limburg, G. Frints, en met subsidies van Sabic Europe
en het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is een voorlichtings-DVD
tot stand gekomen, waarin de werkwijze van het Model European Parliament zichtbaar
wordt gemaakt. Het hele traject van provinciale conferentie tot internationale conferentie
wordt inzichtelijk gemaakt. Zowel deelnemers als autoriteiten komen aan het woord, o.a. de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en enkele kamerleden. Deze
DVD is een uitstekend middel om het Model European Parliament te promoten.
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Provinciale activiteiten
Provinciale conferenties
In het voorjaar van 2007 zijn de jaarlijkse provinciale MEP conferenties gehouden. Scholen
verspreid over de gehele provincie c.q. regio hebben hieraan deelgenomen.
In verschillende provincies is, ter voorbereiding van de provinciale conferenties, op
scholengemeenschappen 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.
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Nationale activiteiten
50 jaar Verdrag van Rome
Door het ministerie van Buitenlandse Zaken werd mevrouw van Sminia gevraagd om haar
medewerking te verlenen aan de herdenking van ‘50 jaar Verdrag van Rome’ in de Ridderzaal
te Den Haag. Als resultaat werden 100 deelnemers en oud-deelnemers aan de Model
European Parliament zittingen in de provincies en 50 deelnemers aan het VMBO programma
uitgenodigd om de feestelijke herdenking op 22 maart bij te wonen.
Uit het artikel “Ik heb een zinniger antwoord dan Jan”
door Sam Trompert
Op 22 maart werd de vijftigste verjaardag van de Europese Unie uitbundig gevierd in de
Ridderzaal, te Den Haag. Niet alleen bobo’s en politici waren uitgenodigd op deze speciale bijeenkomst, ook scholieren en schoolkrantredacteuren behoorden tot de genodigden. Voor de scholieren,
afkomstig van het VMBO en het Model European Parliament, werd er een debat georganiseerd
met leden van het kabinet, zoals de minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. Voor de
schoolkrantredacteuren vond er een persconferentie plaats met Neelie Kroes (Eurocommissaris voor
Mededingingsbeleid), Frans Timmermans (staatssecretaris van Europese Zaken) en Jan Marijnissen
(partijleider SP). Jan Marijnissen is de enige EU-criticus van het gezelschap, en dat laat hij vrij
duidelijk merken. “In Brussel zitten mensen die alle macht naar zich toe willen trekken en de EU
als een aparte staat willen zien. Maar dat is niet zo!” […] Neelie Kroes (VVD) ha(a)kt er meteen op
in: “Ik zal even een zinniger antwoord geven dan Jan. Het beeld dat Jan Marijnissen schetst van
“Brussel” staat haaks op de werkelijkheid. Die machtsconcentratie waar Jan het over heeft bestaat
niet. Als ik een plan heb bedacht, dan moet ik dat bespreken met mijn collega’s uit de Commissie,
met mijn ambtenaren met de parlementscommissie en dan ook nog met het gehele parlement. Er
is enorm veel controle op de macht!” Frans Timmermans (PvdA) zit rustig in het midden te luisteren naar het felle debat: “Het is maar goed dat ik tussen jullie in zit!” […] Ook over de inhoud
van het nieuwe verdrag (“Europese grondwet”, red.) zijn de meningen verdeeld. Jan Marijnissen
vindt dat het verdrag een scheidslijn moet trekken tussen wat nationaal beleid is en wat Europees
beleid is, want “de EU moet de poten thuishouden als het gaat om de publieke sector, onderwijs,
openbaar vervoer en gezondheidszorg.” Kroes is het daar (natuurlijk) niet mee eens. “Onderwijs is
juist iets wat je op elkaar af moet stemmen binnen de EU. Op die manier maak je het makkelijker
voor jongeren om bijvoorbeeld in het buitenland te gaan studeren.” Ook Frans Timmermans is voor
samenwerking met betrekking tot onderwijs. “We leven niet meer in een Europese economie, maar
in een wereldeconomie. En als wij concurrerend willen blijven met China en de VS, dan moeten
wij investeren in goed onderwijs.” […] Hier eindigt de persconferentie, die soms de kenmerken
van een discussie begon te vertonen in plaats van een vraaggesprek, maar waar in ieder geval
de mening over Europa’s toekomst vanuit verschillende perspectieven duidelijk naar voren werd
gebracht.

fotografie: Hans Kouwenhoven
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Uit het artikel “Het verjaardagsfeestje van de Europese Unie”
door Isabelle Ree
[…] En toen gauw naar de Ridderzaal, waar het daadwerkelijke programma zou plaatsvinden! Bij
aankomst was het nog even wachten op Hare Majesteit de Koningin, maar zo gauw zij binnen was,
barstte het spektakel dan ook los. Een openingswoord door minister Verhagen van Buitenlandse
Zaken die ons er nog eens op wees dat het om het heden, verleden en vooral om de toekomst
gaat. De toekomst die ook in deze zaal vertegenwoordigd werd door de jongeren. Daarna ging het
woord naar onze premier Balkenende die de zaal toch wist te verbazen met het feit dat uit Europees
onderzoek bleek dat maar liefst zeventig procent van de jongeren vóór Europa is! […]
Het idee van het programma was, zoals de heer Verhagen het uitdrukte, dat het niet de bedoeling
was dat we Europa zouden aanhoren, maar zouden ondergaan. Dit kwam naar voren in het volgende programma-onderdeel waar we Europa in beeld zagen. Een film gevuld met ervaringen van
inwoners van overal uit Europa, met allemaal een ander verhaal. […]
De rest van het programma bestond uit muziek verzorgd door Wende Snijders en een spectaculaire
modeshow van modeontwerper AZIZ die ons met z’n collectie door 50 jaar Europese geschiedenis
leidde. Tijd voor een hapje en een drankje op de receptie dan maar. Hier maakte het verwachte
momentje zwaaien naar de koningin plaats voor een receptie waarop je de kans kreeg met de meest
interessante personen te praten en te discussiëren. Koningin Beatrix bleek een soort lieve en sympathieke oma te zijn die zelfs voor háár leeftijd erg wijs is. Het gesprek van de dag was natuurlijk
Europa en koningin Beatrix had daar een vrij uitgesproken mening over. Zo vond zij dat regeringen
de schuld van hun eigen fout te gemakkelijk aan Brussel geven, daardoor is er zo’n negatief beeld
ontstaan richting de burgers. Regeringen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen en Brussel niet
langer als een excuus gebruiken. Ze was het ermee eens dat Europa eigenlijk vooral nog openheid
en eerlijkheid nodig heeft, dat wordt bevorderd door de tien laatst bijgekomen lidstaten, maar we
moeten er echt samen aan werken. Met serieuze blik richting de jongeren sprak ze: “Europa is júllie
toekomst.”
Als je dan toch bezig bent, dan kan je ook wel even gaan babbelen met premier Balkenende.
Daar waar enkele meisjes hem bezighielden met moeilijke vraagstukken over onder andere de
democratie, vond hij het zelf “tijd voor een leuker gesprek”, waarna hij zich tot ons richtte en het
gesprek over het populaire Hyves begon. Een ieder die hem al als vriend heeft toegevoegd, geef
hem eens een krabbeltje, want hij leest z’n Hyves iedere dag zélf! De premier voegde eraan toe dat
hij Hyves een goed iets vindt, aangezien het de openheid van de maatschappij bevordert. En over
de bescherming van privacy antwoordde hij simpelweg met “Wat je niet zelf op internet zet, komt
ook niemand over je te weten”.
Toen prins Constantijn zei “Moeder ik ga ervandoor”, was dat ook voor ons het sein dat het mooi
was geweest. Op naar huis om iedereen jaloers te maken met onze geweldige ervaringen!
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Bezoek aan Eurocommissaris Kroes

Op 17 september zijn 40 oud-MEP leden op bezoek geweest bij Eurocommissaris Neelie Kroes
in Brussel. Hieronder volgen enkele quotes uit de verslagen van de scholieren.
Alles bij elkaar opgeteld was het een uiterst gezellige, leerzame, en ervaringrijke dag. Al waren we
maar een dikke halve dag in het EU gebouw zelf, het leek alsof we een week weg waren geweest.
(Wouter van Acker)
Ik heb genoten van zowel de overnachting in de jeugdherberg in Mechelen als het bezoek aan
mevrouw Kroes en haar medewerker, en het bijwonen van de persbriefing. En nu maar hopen dat
wij het ook zo ver gaan brengen in de toekomst! (Geertje den Otter)
Ik vond dat mevrouw Kroes erg enthousiast vertelde (misschien mede door de positieve uitslag van
de microsoft-zaak) en daarnaast ook veel over zichzelf vertelde (ik verwachtte een meer vakinhoudelijk gesprek). (Charlotte Luyckx)
Daarbij was het mooi meegenomen dat we die persconferentie over Microsoft nog bij konden wonen,
dan zie je toch eens hoe zoiets in z’n werk gaat. Leuk dat Neelie Kroes wat tijd voor ons kon vrij
maken, in tegenstelling tot mijn verwachtingen vond ik haar erg vriendelijk en open. (Louise Boer)
Wie had gedacht dat we 20 minuten na het goede nieuws voor mevrouw Kroes over Microsoft,
daadwerkelijk tegenover deze indrukwekkende Eurocommissaris zouden zitten met een overview
over Brussel, gewoonweg geweldig. […] juist doordat we allemaal een andere denkwijze en achtergrond hebben zijn dit soort dingen zo ontzettend leerzaam en gaaf om mee te maken. Gesprekken
over politiek, vraagstukken, de EU, schoolsystemen en oorlog, het is totaal andere koek dan wat we
gewend zijn elke dag te horen. Geen slap gepraat over nieuwe schoenen, maar echt ‘conversaties’
waardoor ik mezelf na afloop niet leeg maar juist verrijkt voel. (Laura Opraus)
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Ik heb er met volle teugen van genoten en overweeg nu zelfs om toch in het buitenland te gaan
studeren. De gesprekken met mevrouw Kroes en mevrouw van Sminia hebben me aan het denken
gezet. (Anna Baudoin)
Erg bijzonder om in zo’n ongedwongen sfeer te praten met een dergelijk invloedrijk persoon.
(Dolf Diemont)
Deze reis motiveert mij om me nog actiever op te stellen naar de Europese Unie en deze reis heeft
naar mijn gevoel mij dichter naar mijn droom toe gebracht, om te mogen werken voor de Europese
Commissie. (Lex Neumann)
De excursie heeft ons er allemaal weer even aan herinnerd hoe groot de wereld is die op ons wacht,
en hoeveel kansen en mogelijkheden er zijn voor ons. (Annelot Prins)
Ik wil gaan proberen op school te promoten en te overtuigen dat het voor jongeren belangrijk is en
ook heel leuk kan zijn om politieke interesses te verbreden.(Valentina Poetsema)
Ik ben door dit uitstapje weer ontzettend gemotiveerd om iets politieks en liefst internationaals te
gaan doen en ik ben dan ook heel blij dat ik hier bij mocht zijn! (Lisanne van Unen)
Voor mij persoonlijk was het een zeer unieke en leerzame dag. Ik heb er veel van geleerd en het
heeft mijn voorliefde voor de politiek vergroot en daardoor mij nog meer gemotiveerd om er meer
over te leren en er later te gaan werken. Ik vond het prachtig om te zien hoe alle mensen deftig
rondliepen en alles zo mooi gemaakt was. (Wais Sediq)
Ik heb zeker na dit bezoek ook wel respect gekregen voor mevrouw Kroes, waarbij ik het hoogtepunt wel haar persconferentie vond. Hier ging ze heel sterk en toch ook best wel humoristisch met
de vragen om. Kortom een zeer geslaagde reis! (Jeroen Huisman)
De persconferentie op zich was ook een hele ervaring, in tegenstelling tot wat ze je op tv voorspiegelen is het niet een stille en zeer serieuze bijeenkomst, journalisten lopen af en aan en het
gerinkel van mobiele telefoons is zeer duidelijk aanwezig. In het middenpunt staat daar dan toch
mevrouw Kroes, rots in de branding en scherp in haar antwoorden. Een vrouw die duidelijk veel
levenservaring heeft en ons toch zeker wat heeft kunnen bijbrengen over keuzes maken, iets wat
steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Daarnaast bracht de busreis, het verblijf in de
jeugdherberg, ‘s avonds Mechelen in en alle andere gezelligheid die erbij kwam kijken het uitstapje mooi in balans. Een prima concept dat zich zeker leent voor voortzetting! (Maarten de Wit)
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Nationale MEP conferentie 2007

In september werd de 19e nationale MEP conferentie gehouden. Net als voorgaande jaren
werden de teambuilding en commissievergaderingen van de Nationale Conferentie gespreid
over Nederland. Dit jaar waren het de provincies Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland
en Noord-Brabant die elk twee commissies ontvingen. Een commissie wordt gevormd door
dertien delegatieleden: één uit elke provincie. Om elkaar te leren kennen begint het
programma met een korte teambuilding. Daarna wordt twee dagen gediscussieerd over het
onderwerp van de commissie, waarna in een resolutie een oplossing voor het vraagstuk moet
worden neergelegd. Halverwege de week komen alle commissies naar Den Haag, waar zij
worden ondergebracht in het StayOkay hotel. In de laatste twee dagen wordt de Algemene
Vergadering gehouden, waarvoor de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Oude
Vergaderzaal ter beschikking stelt.

Programma Nationale Model European Parliament conferentie 2007
zondag 23 september
circa 14.00 uur
De leden van de diverse commissies worden door de commissievoorzitters verwelkomd in de hal van het (centraal) station
Hoogeveen
- Commissie Interne Markt en
Consumentenbescherming
- Commissie Landbouw en
Plattelandsontwikkeling
Arnhem
- Commissie Buitenlandse Zaken (I)
- Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid
en Voedselveiligheid
Den Haag
- Commissie Buitenlandse Zaken (II)
- Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie
en Binnenlandse Zaken (I)
Middelburg
- Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie
en Binnenlandse Zaken (II)
- Commissie Constitutionele Zaken
‘s-Hertogenbosch - Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken
- Commissie Industrie, Onderzoek en Energie

11

12

15.00 uur
21.00 uur
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Teambuilding-programma + avondmaaltijd
Commissieleden vertrekken naar de gastgezinnen

maandag 24 september
09.00 – 12.30 uur
Commissievergaderingen in de provinciehuizen te Arnhem, Den Haag,
Middelburg en ’s-Hertogenbosch en in het gemeentehuis te Hoogeveen
dinsdag 25 september
08.30 – 16 00 uur
Commissievergaderingen
16.00 uur
Correctievergadering in aanwezigheid van de commissievoorzitters en
de provinciale coördinator
17.45 - 18.30 uur
Rapportage commissievoorzitters aan het secretariaat-generaal in
Den Haag
woensdag 26 september
13.00 uur
Aankomst delegaties in Den Haag, StayOkay Hotel
15.00 – 17.00 uur
Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2007
Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Welkom
Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, voorzitter Eerste Kamer
Sprekers
Drs. N.G.M. Wegter, voorzitter Stichting MEP Nederland
Vertegenwoordigers van de delegaties
17.30 uur
Delegatievergaderingen
21.00 uur
Ontvangst provinciale coördinatoren op secretariaat-generaal, Den Haag
donderdag 27 september
09.00 – 16.30 uur
Algemene Vergadering
Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Sprekers
Mevrouw G.A. Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer
Drs. F.C.G.M. Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken
18.00 - 19.00 uur
Avondmaaltijd in het StayOkay hotel
vrijdag 28 september
08.30 – 16.30 uur
Algemene Vergadering
Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
16.30 uur
Officiële sluiting van het Model European Parliament Nederland 2007
Sprekers
Ir. M.H.P. van Dam, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Drs. S. van der Vaart, hoofd Voorlichtingsbureau Europees Parlement
Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, secretaris-generaal Stichting Model
European Parliament Nederland
17.30 uur
Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Modern European Press
Even als vorig jaar werd door een ‘ambitieus team van journalisten en fotografen’ tijdens de
dagen van de Algemene Vergadering een krant gemaakt: de Modern European Press.
Onder leiding van een drietal oud-MEP-voorzitters hebben zij zeer levendig verslag gedaan
van de nationale conferentie.
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Quotes uit de Modern European Press
“Vanaf het moment dat enkele parlementariërs hun pak aantrekken verandert hun persoonlijkheid
compleet. Ze worden serieuzer, enthousiaster en misschien zelfs wel arrogant. […] Gaat het pak
eenmaal weer uit, worden ze weer als ieder ander.”
“Voorzitter: ‘Wilt u niet tutoyeren?’ Commissie: ‘Tutwawat?’.”
“Annelot Prins, met 19 jaar de jongste provinciaal coördinator van het MEP doet mee omdat:
‘ik heel veel te zeggen heb en dat ook graag doe. Daarnaast vind ik politiek geweldig, daarom
studeer ik het nu ook.’”
“De delegatieleden van de nationale MEP-conferentie hebben gestemd als echte stemgerechtigden. De uitslag toont een heel ander beeld dan Maurice de Hond ons doet geloven.
We hebben zonder enige verbazing geconstateerd dat de VVD onherroepelijk de grootste partij
is geworden met 43 zetels.”
“Ik ben blij dat Italië dit standbeeld met mij deelt.”
“Achter iedere sterke vrouw staat een sterke vrouw. En het duo mevrouw van Sminia en mevrouw
Farahani vult elkaar perfect aan. […] Marijke Farahani: ‘Ik ben een enorme pietlut! Alle punten en
komma’s moeten goed staan. Als er een puntje op de E moet, dan zal dat puntje er staan ook!”

VMBO-scholen project
In 2006 heeft minister van der Hoeven de wens geuit om ook het VMBO te betrekken bij het
MEP. Hiervoor is een pilot-project 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 wordt 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.
De resultaten van het project in 2007 waren zeer positief. Indien in 2008 voldoende middelen
beschikbaar komen, zal het project worden uitgebreid naar alle provincies in Nederland.
Hiertoe zijn reeds in alle provincies contacten gelegd met vooraanstaande VMBO scholen.
Deze scholen zullen een pilot-functie vervullen. Zij voeren het project uit in nauw contact met
de secretaris-generaal van de Stichting MEP Nederland en met elkaar. Zo kan een gedegen
inzicht in het programma worden verkregen. Het streven is om in het volgende schooljaar ten
minste vier groepen per provincie bij dit project te betrekken.
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European Youth Ambassadors
In 2007 is wederom een European Youth Ambassadors bijeenkomst georganiseerd voor ouddeelnemers aan de nationale en internationale conferenties. De circa 100 deelnemers werden
in de Raad van State in Den Haag welkom geheten door mevrouw van Sminia-Meijerink,
secretaris-generaal van de Stichting MEP Nederland. Het thema van de bijeenkomst was:
“De Europese Unie in 2020, scenario voor de toekomst”. Na een openingswoord door mevrouw
van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd
onder leiding van de heer van Hasselt, directeur Europese Commissie Vertegenwoordiging
in Nederland gediscussieerd over de toekomst van de Europese Unie. In het panel zaten de
heren baron van Voorst tot Voorst, voormalig Commissaris van de Koningin in Limburg en
voormalig staatssecretaris van Defensie en van Europese Zaken, Jacobovits de Szeged, oudambassadeur en, tot maart 2007, speciaal vertegenwoordiger van de EU in Moldavië,
en Frints, oud-MEP-deelnemer en voorzitter Stichting MEP Limburg. Na de presentatie van
de DVD “Model European Parliament” werd de bijeenkomst afgesloten met een receptie
waar de oud-MEP’ers herinneringen konden ophalen aan ‘hun’ conferenties.

fotografie: Jeroen van der Meyde

EYA bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad van State
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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. Dertig landen doen inmiddels mee: zevenentwintig
lidstaten en drie kandidaat-lidstaten. Zij worden allemaal uitgenodigd voor de conferenties
in Bulgarije en Italië. Als een land onverhoopt niet kan deelnemen, komt een ander land met
een tweede delegatie die dan het betreffende land vertegenwoordigt.
In het kader van 50 jaar Verdrag van Rome werd de najaarsconferentie in Rome gehouden.
Het secretariaat-generaal te Den Haag coördineert de internationale MEP conferenties.
Internationale MEP conferentie Sofia, Bulgarije
De internationale voorjaarsconferentie vond van 14 tot en met 22 april plaats in Sofia, Bulgarije.
Voor de internationale zitting van het Model European Parliament in Sofia waren alle 27 lidstaten uitgenodigd, alsmede de 3 kandidaat-lidstaten. Met deze conferentie toonde Bulgarije
zijn Europese gezicht aan de jeugd uit de hele Europese Unie. Voor de conferentie was grote
nationale mediabelangstelling, zowel van de televisie als van de schrijvende pers. Bulgaarse
parlementariërs toonden belangstelling voor de Algemene Vergadering.
Toevallig bracht de voorzitter van het Europees Parlement in dezelfde dagen een bezoek aan
Bulgarije. In zijn bezoek werd een ontmoeting ingelast met de hoofden van delegaties van
MEP Bulgarije. Een unieke ervaring.
Tijdens de Algemene Vergadering verscheen plotseling ook de Palestijnse president Abbas
een ogenblik op de publieke tribune.
Hiernaast een verkort programma van de conferentie.

Delegatieoverleg in Bulgarije
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Programme Model European Parliament Sofia, Bulgarije
Saturday 14 April
before 17 h 00
18 h 00

20 h 00
Sunday 15 April
09 h 00 – 10 h 00
10 h 30 – 17 h 00
12 h 00
12 h 30 – 13 h 30
19 h 00

Monday 16 April
09 h 00 –11 h 30
Welcome
Speakers

12 h 30
13 h 30-18 h 00
14 h 00
evening

Tuesday 17 April
09 h 00 – 18 h 00
08 h 30 – 17 h 00

18 h 00
Wednesday 18 April
09 h 00 - 12 h 00
12 h 00
12 h 00

Arrival of the EU-delegations in Sofia
Host families meet their guests at the First English language school
Delegates have dinner and spend the evening with their host
families
Dinner for directors/teachers

Breakfast Meeting for the Presidency and Committee Presidents
Teambuilding programme for the delegates
Meeting for directors / teachers
Lunch for delegates and directors / teachers
Delegates have dinner and spend the evening with their host
families
Dinner for directors/teachers

Opening Ceremony Model European Parliament Bulgaria
Sofia University Aula
Mr. Boyan Biolchev, rector of the University of Sofia
H.E. Mrs. Ekaterina Vitkova, deputy minister of Education
H.E. Michael Geier, ambassador of Germany
H.E. Boyko Borizov, mayor of Sofia
Mrs. Anna van Sminia, secretary-general of the MEP Foundation
Ms. Nevena Kostova, president of the General Assembly of
MEP Bulgaria
Heads of delegation of the participating countries
Lunch for delegates and directors / teachers in Sofia
Committee meetings for delegates
Guided tour of the central parts of Sofia for directors / teachers
Delegates and directors/teachers have dinner at their respective
embassies

Committee meetings and lunch at the respective ministries
Excursion for directors/teachers to the ski resort of Borovetz
Sightseeing of the palace of the Tsar
Reception hosted by the Mayor of Borovetz
Reception hosted by H.E. Boyko Borizov, mayor of Sofia

Committee meetings and lunch at the ministries
Lunch and Meeting Correction Panel and Committee presidents
Lunch for directors/teachers hosted by the vocational school for
tourism
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15 h 00 – 17 h 00
evening

Thursday 19 April
09 h 00 – 20 h 00
11 h 00 – 13 h 00
13 h 00 - 14 h 30
13 h 00 - 14 h 30
14 h 30 – 17 h 00
21 h 00
Friday 20 April
10 h 00

12 h 45 – 13 h 45
15 h 00 – 21 h 00
Speaker
17 h 30 – 18 h 30

Saturday 21 April
08 h 30 – 12 h 45
12 h 45 – 13 h 45
14 h 00 – 18 h 30
18 h 30– 19 h 00

19 h 00
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Cultural event, National Palace of Culture
Delegates and directors/teachers have dinner at their respective
embassies

Excursion for delegates and directors / teachers to Koprivshtiza
Guided tour for delegates and directors/teachers
Lunch for delegates in Koprivshtiza
Lunch for directors/teachers hosted by the mayor of Koprivshtiza
Lobbying for delegations
Dinner for directors/teachers

Meeting for heads of delegation with
H.E. Hans-Gert Pöttering, president of the European Parliament
and H.E Georgi Pirinski, president of the Bulgarian Parliament
Lunch for delegates and directors/teachers
General Assembly at the Bulgarian Parliament
H.E Georgi Pirinski, president of the Bulgarian Parliament
Dinner for delegates and directors/teachers
hosted by the Parliament of Bulgaria

General Assembly at the Bulgarian Parliament
Lunch for delegates and directors/teachers hosted by the Parliament
General Assembly at the Bulgarian Parliament
Closing Ceremony
Speakers:
Mr. Nico Wegter, president of Stichting Model European Parliament
Mrs. Nelly Petrova, coordinator of MEP Bulgaria
Mrs. Anna van Sminia, secretary-general of the MEP Foundation
Ms. Nevena Kostova, president of the General Assembly of
MEP Bulgaria
Dinner and farewell party

Sunday 22 April
Departure of the delegations

De jeugd van nu beslist straks over de toekomst ~ Jaarverslag 2007

Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Sofia, Bulgarije
Tim Bleeker, IJsselmuiden (Overijssel)
Jorian Hamster, Vaassen (Gelderland)
Jan-Joost Heemsbergen, Lelystad (Flevoland)
Marleen Hendrickx, Rijsbergen (Noord-Brabant)
Thijs Reiling, Bruchterveld (Overijssel)
Brigitte van den Berg (commissievoorzitter), Beverwijk (Noord-Holland)
Nadia Grotenhuis (commissievoorzitter), Bolsward (Friesland)
Emile Smit (begeleider), MEP coördinator Gelderland

Nederland was vertegenwoordigd door een delegatie van vijf personen, aangevuld met twee
commissievoorzitters. Zij werden gastvrij ondergebracht bij Nederlandse diplomaten ter
plaatse. Enkele Nederlandse deelnemers hebben hun ervaringen op papier gezet.
Over het gastgezin, door Tim Bleeker
Ons gastgezin heeft een grote rol gespeeld in mijn week in Bulgarije. Niet alleen omdat zij ons
gastvrij onderdak boden, maar vooral omdat ze hebben gezorgd voor een geweldige tijd op de
momenten dat we niet met stropdas om hoefden te discussiëren over resoluties of clausules.
Na de kennismakingsspelletjes en wat ‘sightseeing’ in Sofia, werden we meegenomen naar Huize
Gonsalves. In de auto vertelde mevrouw Gonsalves ons dat ze werkte bij de Nederlandse ambassade, en dat ze twee zonen had die lang hadden uitgekeken naar onze komst. We kwamen aan bij
een prachtig huis, gelegen op een berg buiten het centrum. Hier wachtte de heer Gonsalves op
ons, samen met twee superenthousiaste kinderen. We kregen een rondleiding door het huis en ons
werd verteld dat we de hele benedenvleugel tot onze beschikking hadden – inclusief koelkast, tv,
en piano!
Die avond werden we mee uit genomen naar een Italiaans restaurant, waar ook het gastgezin van
Jorian en Jan-Joost was. Allen bleken we het getroffen te hebben met onze gastgezinnen. De rest
van de week bleef het zo leuk bij onze gastgezinnen. Als we niet aan het debatteren waren of door
Sofia struinden, konden we bij het gastgezin terecht waar we voetbalden met de kinderen of een
goed gesprek hadden met meneer en mevrouw Gonsalves. In de loop van de week hebben we veel
verhalen gehoord over politiek en de ontwikkelingen van Bulgarije (en Nederland). Ook regelde
ons gastgezin nog extra activiteiten; zo hebben we bijvoorbeeld met hen gebarbecued, maar ook
waren er grootse activiteiten zoals een bezoek aan de Franse ambassade. Daar hebben we gedineerd en veel interessante mensen ontmoet, politici en ambassademedewerkers. Ook konden we
deze avond onze spreekvaardigheid van het Frans testen aangezien onze Franse leeftijdgenoten
weinig Engels spraken.
Het was absoluut een verrijking dat we bij een gastgezin zaten en niet in een hotel, omdat we zo
veel hebben meegekregen van Bulgarije en een hele gezellige tijd hebben gehad.
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De commissievergaderingen, door Jorian Hamster
Na de officiële opening was het serieuze gedeelte van de dag nog niet voorbij. Op de school die
de ontvangst en teambuilding geregeld had, begonnen we met de commissievergaderingen.
Natuurlijk hadden we bij de teambuilding al met elkaar kennis gemaakt en Engels met elkaar
gesproken, maar dat maakte de zenuwen bij sommige commissieleden er niet minder op. Toch
kwam de vergadering al snel goed op gang. Het Engels vormde nauwelijks een belemmering voor
het voeren van een goede discussie. Wel was het erg vermoeiend dus tegen de avond was iedereen
wel blij dat de vergaderingen er voor die dag op zaten.
De volgende dag hadden de commissievergaderingen plaats in een prestigieuze setting: het
Bulgaarse ministerie dat te maken had met het onderwerp van de commissie. In mijn geval was dat
het ministerie van Landbouw. Al vanaf het moment dat we netjes in pak in dat prachtige gebouw
aan het vergaderen waren zat de stemming er goed in. De sfeer in de commissie was goed en we
maakten flinke voortgang met onze resolutie. Dat betekent niet dat er geen meningsverschillen
waren, want die waren er genoeg. Maar deze discussies waren echt interessant omdat de deelnemers nou echt het standpunt vertegenwoordigden van het land waar ze vandaan kwamen. Op
woensdagochtend was de resolutie zo goed als af en hoefden we alleen de taken nog te verdelen.
Bovendien kwam de Bulgaarse minister van landbouw nog langs om ons iets te vertellen over het
Bulgaarse landbouwbeleid. Al met al waren de commissievergaderingen erg geslaagd en ik heb er
leuke buitenlandse contacten aan overgehouden.

De maaltijd op de ambassade, door Marleen Hendrickx
Nadat mevrouw van Sminia was aangekomen, wat verlaat door een slechte Bulgaarse kapper, maar
gered door haar eigen föhn, konden we aan tafel. Toen ik mijn kaartje voor de tafelschikking zag
waarop mijn naam met een goud logo gedrukt was, zag ik al in dat mijn etiquette vanuit thuis niet
voldoende was. Zo maakte ik in de loop van de avond ook genoeg fouten: servet op je bord laten
staan, verkeerde wijn drinken, met je verkeerde bestek beginnen enzovoort. Buiten dat was het
diner erg gezellig en erg lekker. Iedereen was zo geplaatst dat het personeel van de ambassade en
de mensen van het MEP gemengd zaten, waardoor we veel leuke verhalen kregen te horen over
het werk bij de ambassade, waardoor nu een aantal van ons wel een carrière ambiëren in die richting. Tijdens het diner hebben we mevrouw van Sminia met een klein cadeautje bedankt voor de
geweldige ervaring die ze ons gegeven heeft. Ook hebben we ambassadeur van Ee en zijn vrouw
bedankt voor alle hulp bij de internationale conferentie. Hij heeft niet alleen geholpen bij het verwerven van gastgezinnen, maar hij was zelf de hele week ook gastheer voor mij en Brigitte.
De sfeer was ontzettend leuk in huis en de verhalen van hem en zijn vrouw waren geweldig om
naar te luisteren.
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De Algemene Vergadering, door Jan-Joost Heemsbergen
The General Assembly, het moment waar het eigenlijk om draait. De proef op de som van drie
dagen hard werken in je commissie. In Bulgarije was het geen uitzondering. De gezamenlijke bijeenkomst in de hal, waar de complete groep bij elkaar kwam. Iedereen zocht zijn weg in de banken
van het Bulgaarse parlement. Toen iedereen gesetteld was, volgden zoals gebruikelijk de toespraken van een bont en belangrijk gezelschap, waarna de twee dagen durende GA werd geopend.
Altijd een beetje onwennig voor iedereen de eerste twee commissies. Nog een leuke wetenswaardigheid, we hebben het nieuws gehaald: de commissievoorzitters die niet deelnamen aan de GA
hadden een resolutie geschreven over de inmiddels vrijgelaten Bulgaarse verpleegkundigen die
in Libië werden vastgehouden. Deze resolutie werd voor het oog van de camera vastgelegd, heel
uniek dus. Het was in zijn geheel een leuke en gezellige afsluiting van deze week.

De voorzitter van het Europees Parlement, de heer Hans-Gert Pöttering, samen met commissievoorzitters
en delegatieleiders van MEP Bulgarije
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Internationale MEP conferentie Rome, Italië
Van 24 november tot en met 1 december werd in Rome de internationale najaarsconferentie
van het Model European Parliament gehouden. Het was een voorrecht voor alle MEP landen,
gastvrij te worden ontvangen in de ‘Eternal City’ waar 50 jaar geleden de basis werd gelegd
voor de Europese Unie met de ondertekening van het Verdrag van Rome. Nederland nam deel
met tien delegatieleden, waarvan vijf Nederland en vijf Letland vertegenwoordigden.

De Nederlandse delegatie in Rome
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Programme Model European Parliament Rome, Italië
Saturday 24 November
Before 16 h 00
17 h 00 – 19 h 00
Evening
21 h 00
Sunday 25 November
10 h 00 – 11 h 00
11 h 00 – 17 h 00
13 h 00
Evening
19 h 30
21 h 00
Monday 26 November
09 h 00 – 11 h 30
Welcome
Speakers

12 h 15 – 13 h 45
14 h 00 – 18 h 30
14 h 30 – 16.30
19 h 30

Tuesday 27 November
8 h 30 – 18 h 30
10 h 00 – 12 h 00
12 h 30 – 14 h 00
19 h 30

Arrival of the EU-delegations at Fiumicino airport
Host families meet their guests
Delegates have dinner and spend the evening with their host
families
Dinner for directors/teachers

Meeting for the Presidency and Committee Presidents
Istituto Vittoria Colonna
Teambuilding programme for delegates, Istituto Vittoria Colonna
Lunch for Committees
Delegates have dinner and spend the evening with their host
families
Meeting for directors / teachers at Hotel Smeraldo
Dinner for directors/teachers

Opening ceremony Model European Parliament Rome
hosted by the Chamber of Deputies of Italy, Palazzo Marini
H.E. Mr Fausto Bertinotti, speaker of the Chamber of Deputies of
Italy
H.E. Mr. Vasco Taveira Da Cunha Valente, ambassador of Portugal
Mrs. Anna van Sminia, secretary-general of the MEP Foundation
Mrs Patrizia Bergonzi, associazione MEP Italia
Mrs.Maria Francesca Amici, principal Istituto di Istruzione
Superiore Vittoria Colonna
Heads of delegation of the participating countries
Lunch for delegates and teachers
Committee meetings, Istituto Vittoria Colonna
Guided visit to the Roman Synagogue and to the Ghetto for
directors/teachers
Delegates and directors/teachers are received and have dinner in
their respective embassies

Committee meetings, Istituto Vittoria Colonna
Guided visit to the Musei Capitolini for directors / teachers
Lunch for delegates and directors/teachers
Delegates and directors / teachers are received and have dinner in
their respective embassies

Wednesday 28 November
Free morning for delegates and directors / teachers
09 h 00 – 12 h 00
Meeting correction Panel and Committee presidents
13 h 00 – 14 h 30
Lunch for delegates and directors / teachers
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14 h 30 – 16 h 00
16 h 30 – 19 h 30
Evening
21 h 00
Thursday 29 November
09 h 00 – 12 h 15
Welcome
Speakers

12 h 30 – 14 h 00
14 h 15 – 18 h 15
Evening
21 h 00
Friday 30 November
09 h 00 – 12 h 00
12 h 15 – 13 h 45
14 h 00 – 18 h 00
18 h 00 – 18 h 45
Speakers

Evening
21 h 00
22 h 00
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Guided tour for delegates and directors / teachers in Trastevere
Delegation meetings and lobbying
Delegates have dinner and spend the evening with their host
families
Dinner for directors / teachers

General Assembly, Campidoglio - Sala Giulio Cesare
H.E. Mr Mirko Coratti, president of the City Council of Rome
Prof. Giovanni Berlinguer, member of the European Parliament
Mrs. Maria Coscia, councillor for Educational Policies Municipality
of Rome
Lunch for delegates, directors/teachers
General Assembly, Campidoglio - Sala Giulio Cesare
Delegates have dinner and spend the evening with their host
families
Dinner for directors/teachers

General Assembly, Campidoglio - Sala Giulio Cesare
Lunch for delegates, directors/teachers
General Assembly, Campidoglio - Sala Giulio Cesare
Closing Ceremony of the Model European Parliament Rome
Dr. Antonio Giunta La Spada, director-general International Affairs,
ministry of Education
Mrs. Daniela Monteforte, councillor for School Policies Province
of Rome
Mrs. Anna van Sminia, secretary-general of the MEP Foundation
Giovanni Gardini, president of the General Assembly of MEP Rome
Delegates have dinner with their hostfamilies
Dinner for directors/teachers and organizers
Farewell party for delegates and host families, Sciamano Club,

Saturday 1 December
Departure of the delegations
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Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Rome, Italië
Mark Buck, Kerkrade (Limburg)
Alain Dekker, ’s-Heerenbroek (Overijssel)
Anne Janssen, Zevenaar (Gelderland)
Esana Leiwakabessy, Almere (Flevoland)
Anne-Jetske Schaap, Malden (Gelderland)
Derek Sietses, Boelenslaan (Friesland)
Judith Stibbe, Zwolle (Overijssel)
Ezra Tal, Zuidwolde (Drenthe)
Marnix Vermeij, Breda (Noord-Brabant)
Joeri Zuiderwijk, Den Haag (Zuid-Holland)
Eline Koopman (commissievoorzitter), Holten (Overijssel)
Hanneke van Kleef (begeleider), MEP coördinator Regio Rotterdam

Spetterend debat in de eeuwige stad, door Alain Dekker
Op 24 november reisde ik per vliegtuig naar Rome, samen met de Nederlands/Letse delegatie,
waarbij de Letten gewoon Nederlanders waren. Op mijn oorkonde staat dat ik Letland heb vertegenwoordigd in Rome. Dit Baltische land kon niet aanwezig zijn en daarom traden vijf Nederlanders
op voor Letland. Ik moest me dus verdiepen in het Letse standpunt. Voor Letland zat ik in de
Committee on Environment, Public Health and Food Safety (II) dat als onderwerp had hoe we overconsumptie, vervuiling en misbruik van water tegen moeten gaan, daarbij rekening houdend met
klimaatverandering. Net als tijdens de Nationale Conferentie, had ik een uitgebreid onderwerp,
waar weer veel over te zeggen was. Aangekomen in Rome stapten we, met onze winterjassen nog
aan, pardoes de warmte in. Het was 18 graden en het zonnetje scheen. Per bus vertrokken we naar
het Istituto Vittoria Colonna, waar ik mijn gastbroer Diego Simonelli ontmoette die, op een paar
woorden na, het Engels niet beheerste. Hoe zou de gastvader zijn? Nou, dat viel mee: er hing alleen
een oerwoud aan borsthaar uit zijn overhemd. Deze Sergio sprak gelukkig wel een beetje Engels.
We vertrokken te voet richting tram, maar volgens de typisch Italiaanse chaos reed er dus geen tram.
Na een uur kwam de moeder van het gezin ons in een rode auto ophalen. Door het drukke verkeer
heen bereikten we ‘s avonds rond een uur of zes het appartement van de familie. Het was een klein
appartement, maar de sfeer was er goed. Ik heb er heerlijk gegeten. Moeder Nadia deed een kookopleiding en dat was te merken. De hele tafel stond vol met voedsel en dat smaakte verrukkelijk.
Gelukkig ontdekte ik dat Nadia ‘un petit peu de français’ kon. Dus haalde ik mijn Frans maar eens
op. Zo kon ik met handen en voeten met vader en moeder communiceren, die op hun beurt alles
weer in het Italiaans vertaalden voor zoon- en dochterlief. Net toen ik me genesteld had in de vrij
comfortabel zittende bank, werd ik gesommeerd om mee te komen. We vertrokken per auto en
ongeveer tien minuten later kwamen we bij het huis van opa Simonelli. Daar deelde ik een ruime
kamer met de zoon des huizes. Enigszins verwarrend was dat opa dement was. De rest van de week
vroeg hij me voortdurend wie ik was. Hij geloofde zelfs dat ik Diego was. Die Italiaanse verhalen
van opa hoorde ik maar aan en soms verstond ik het, omdat het wel wat op het Frans leek. De zondag was een geweldige dag. Ik ontmoette m’n commissie en ging op pad, Rome in. We werden
begeleid door een student van het Istituto Vittoria Colonna. Deze school zorgde de rest voor de
week ook voor de vergaderkamers. De commissieleden waren ontzettend aardig en de sfeer was al
snel heel goed. We bezochten het Pantheon, de Trevifontein en bekeken vele straten in het centrum.
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Na de officiële, formele en lange openingsceremonie, begonnen we op maandag aan de commissievergaderingen. De problemen rondom watervoorziening werden gesignaleerd en we barstten
eigenlijk meteen los in punten die we in de komende anderhalve dag moesten bespreken. Het
debat verliep voorspoedig, tot een Grieks lid aan het woord kwam. Hij was niet te verstaan vanwege binnensmonds wetenschappelijk gebrabbel zonder articulatie. Zelfs onze Committee President
had het op een gegeven moment te kwaad: “If you speak like this in the General Assembly, our
resolution will be completely rejected”. Toch konden we erom lachen, zelfs de Griek. Na anderhalve dag lag er evenwel een prachtige resolutie, waarin iedereen van onze commissie zich kon
vinden. De Griek konden we inmiddels iets beter verstaan, waarschijnlijk door het aanpassingsvermogen van onze oren. Op dinsdagavond maakten we iets heel bijzonders mee: een diner in de
residentie van de Nederlandse ambassadeur Jacobs. We werden hartelijk ontvangen met een
glas prosecco. Nadat de butler ons had bijgeschonken, gingen we aan tafel. We konden van alles
opscheppen en het smaakte voortreffelijk. Tot besluit kregen we een korte speech van de ambassadeur. Zijn vrouw trakteerde ons op een truffelbonbon en toen vertrokken we weer per taxi.
Een geweldige avond!
‘s Woensdags hadden we een vrije ochtend en daar maakten we dankbaar gebruik van. Met een
gedeelte van de Nederlands/Letse delegatie ging ik op pad. Allereerst dronken we een kop cappuccino: lauw en slap, voor € 3,30. De koffie in Italië viel ons een beetje tegen. In het Istituto was de
koffie voorgesuikerd, dus mierzoet. Snel naar het Vaticaan dan maar. Eenmaal daar aangekomen
word je overweldigd door de pracht en praal in de St. Pieter. De volgende highlight was het
Colosseum. Onder de 18 mocht je daar gratis in. Als Nederlanders vonden we dat natuurlijk prachtig en we besloten de arena binnen te treden. Het is heel bijzonder om te bedenken hoeveel
mensen daar zijn gestorven en dat je daar nu vrolijk doorheen wandelt. Over het Forum Romanum
liepen we terug naar het Istituto voor de lunch. De lunches waren de hele week super. De leerlingen
van het Istituto deden hun uiterste best om het beste voor de delegaties neer te zetten.
Op het programma stond woensdagmiddag een niet verplichte guided tour voor delegaties.
Aangezien we een hechte commissie hadden, wilden we graag een guided tour met de commissie.
Als jongen met blond haar en blauwe ogen had ik de Italiaanse studente, onze gids, zo omgepraat
en ze begeleidde onze commissie door de wijk. Na de tour gingen we weer naar het Istituto en
informeerden daar de eigen delegaties over de gemaakte resoluties. Vervolgens gingen we lobbyen.
Dit was erg gezellig en productief. Tot besluit van deze dag gingen we eten bij een nabij gelegen
pizzeria. Deze avond stond ook in het teken van de verjaardag van een Nederlands delegatielid.
De volgende dag ging in de prachtige Sala Giulio Cesare in het stadhuis van Rome de General
Assembly van start. De resolutie waar ik aan heb meegewerkt is glansrijk aangenomen (80 voor,
35 tegen, 20 onthoudingen) en dat geeft toch wel een kick. De laatste avond was er nog een feest.
Met mijn commissieleden heb ik gelukkig nog steeds contact via de e-mail. Het was echt een
supergroep om mee samen te werken.
Kortom: MEP Rome was een fantastische week waarin ik ontzettend veel heb meegemaakt.
Het was erg gezellig, we hebben veel bereikt en veel gezien. Ik zou het zo weer doen.
Jammer dat het is afgelopen!
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Verkorte jaarrekening 2007
1. Rekening van baten en lasten 2007

BATEN
Bijdrage Europafonds
Bijdrage Europees Platform
Eenmalige BUZA inzake bezoek Wenen (OVSE)
Giften, sponsors
Bijdragen Nederlandse deelnemers aan
internationale conferenties
Inschrijfgeld deelnemende landen aan
internationale conferenties
Bankrente

Werkelijk
2007

Werkelijk
2006

-43.000
557
84.000

19.300
110.000
---

7.200

7.850

39.300
418

22.100
686

174.475

159.936

37.753
6.500
39.328

34.304
4.700
22.095

11.211
9.943
4.109
-23
65.635

18.256
--19.294
68.904

174.456

167.553

LASTEN
Nationale conferentiekosten
Onkostenvergoeding coördinatoren
Kosten Internationale conferentiekosten
Deelname Nederlandse delegaties
internationale conferenties
VMBO project
European Youth Ambassadors Day
Kosten publiciteit Europafonds
Organisatie- en administratiekosten

Resultaat

-7.617
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2. Balans per 31 december 2007

31-12-07

31-12-06

Vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant Elena Consultants B.V.
Liquide middelen

635
5.000
35.632

8.580
-65.566

Totaal activa

41.267

74.146

-9.981
25.000

-10.000
25.000

15.019

15.000

-26.248

26.500
32.646

41.267

74.146

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Rekening-courant Elena Consultants B.V.
Overige schulden en overlopende passiva

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening van de stichting MEP
Nederland te Den Haag over het jaar 2007 gecontroleerd. De verkorte jaarrekening is
ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2007 van de Stichting MEP Nederland.
Bij die jaarrekening hebben wij op 19 mei 2008 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 19 mei 2008
verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.
Den Haag, 19 mei 2008
Ernst & Young Accountants
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