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1. ALGEMEEN 

 

 
Inleiding 

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese 

scholieren. Sinds de oprichting in Nederland in 1990 heeft het zich ontwikkeld tot een groots jaarlijks 

evenement dat jongeren de mogelijkheid biedt ervaring op te doen in het bedenken van oplossingen voor 

grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van ‘Europarlementariërs’ maken zij 

kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen zij inzicht in het belang van 

samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. 

 

Alle Nederlandse provincies en de regio Rotterdam hebben een eigen MEP-organisatie met een breed 

netwerk van scholen die meedoen aan het MEP. Iedere provincie of regio heeft een eigen MEP-

coördinator, waarvan de meeste docenten zijn in het voortgezet onderwijs. Deze betrokken en ervaren 

docenten organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de nationale 

conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat betrokken scholen simulatiezittingen en andere 

Europese activiteiten organiseren. De nationale activiteiten, waaronder de nationale conferentie 2012, 

worden sinds 2012 volledig door het Montesquieu Instituut georganiseerd.  

 
 

Doel 

Het Model European Parliament Nederland (MEP) is opgericht met als doel jonge mensen een beter 

inzicht te geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie, en bij hen een 

maatschappelijk en politiek bewustzijn te ontwikkelen. Door het Europees Parlement te simuleren, krijgen 

de jongeren een beeld van de werking en de omstandigheden van politiek bedrijven op Europees niveau. 

 

Op de conferenties komen actuele onderwerpen aan de orde die ook in het Europees Parlement spelen. 

Door hun verschillende achtergronden én hun frisse jeugdige kijk komen de deelnemers vaak tot 

verrassende inzichten en bedenken zij originele oplossingen voor Europese problemen.  

 
 

Deelnemers 

In Nederland doen jaarlijks ruim 2000 leerlingen uit de hoogste klassen van havo en vwo mee als 

'Europarlementariër' aan provinciale, nationale en internationale MEP-conferenties. Van de leerlingen die 

meedoen aan de provinciale zittingen, worden de besten van elke school afgevaardigd naar de jaarlijkse 

nationale conferentie in Den Haag. Hier vindt een selectie plaats voor deelname aan de internationale 

conferenties, die twee keer per jaar worden gehouden, telkens in een andere EU-lidstaat of kandidaat-

lidstaat. 
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De deelnemers raken doordrongen van het belang van Europa en via hen ook hun familieleden, 

medescholieren, docenten en gastgezinnen waar zij tijdens zittingen verblijven. Publiciteit in de media over 

de conferenties maakt het multiplier effect nog groter. Tijdens de nationale en internationale conferenties 

bouwen de deelnemers een breed netwerk op van Nederlandse en Europese leeftijdsgenoten. Het MEP 

stimuleert hen deze contacten te blijven onderhouden, onder andere via Facebook, maar in Nederland ook 

‘live’ via bijvoorbeeld een tweejaarlijkse European Youth Ambassadors (EYA) bijeenkomst.  

 
 

Internationaal 

Sinds 1994 worden er vanuit Den Haag ook internationale MEP-conferenties georganiseerd. Tijdens deze 

conferenties vertegenwoordigen jongeren hun eigen land. Het aantal Europese landen dat een nationale 

MEP-organisatie heeft, groeit nog steeds. Naast oude lidstaten, hebben nu ook veel nieuwe EU-lidstaten 

een MEP-organisatie. Voor landen waar hele generaties onder een communistisch regime zijn opgegroeid, 

blijkt het MEP een ideaal middel om de jeugd te laten beseffen dat ze deel uitmaken van de Europese 

Unie. Het begrip democratie komt voor de deelnemers uit deze landen tot leven op de verschillende 

nationale en internationale MEP-conferenties. Ze bespreken reële, hen aansprekende EU-vraagstukken 

en ervaren wat het betekent om met vertegenwoordigers uit verschillende lidstaten tot voorstellen te 

moeten komen. 

 
 

Subsidies 

Dankzij financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Europees 

Parlement Informatiebureau in Nederland, de gemeente Den Haag en het vfonds (Nationaal Fonds voor 

Vrijheid en Veteranenzorg) werd het MEP in 2012 mogelijk gemaakt. MEP Nederland is hen zeer 

erkentelijk voor deze onmisbare steun.  

 

Daarnaast stelden gemeente- en provinciehuizen en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 

vergaderruimten beschikbaar voor MEP-activiteiten. De imposante vergaderruimtes werken inspirerend op 

de jonge 'Europarlementariërs'. De prestigieuze locaties maken dat zij zich serieus genomen voelen en 

stimuleren hen zich als echte Europarlementariërs te gedragen. Het draagt bovendien bij aan de kwaliteit 

van de debatten en bevestigt de goede reputatie van MEP Nederland. Voor de deelnemers is het MEP 

een unieke ervaring, die vaak van invloed is op het verdere studietraject. 

 

Organisatie 

De organisatie van het MEP bevond zich tussen 2010 en 2012 in een transitiefase. Sinds 1 januari 2013 is 

het Montesquieu Instituut verantwoordelijk voor alle nationale MEP-activiteiten. Tevens zorgt het ervoor 

dat de jongeren die voor de twee internationale conferenties worden geselecteerd, goed voorbereid aan 

deze conferenties kunnen deelnemen. 

 

Het management en de organisatie van de nationale MEP-activiteiten is in de afgelopen drie jaar door 

mevrouw B.J. van Sminia-Meijerink geleidelijk overgedragen aan het Montesquieu Instituut (MI) in Den 

Haag. Nadat het Montesquieu Instituut een jaar had meegelopen, heeft het vanaf 2011 de nationale 

conferentie georganiseerd. Daarnaast heeft het Instituut in 2012 ook de European Youth Ambassadors 
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Day georganiseerd en geholpen bij de voorbereidingen voor de internationale conferenties in Slovenië en 

Spanje.  

 

Het Montesquieu Instituut wil de parlementaire geschiedenis en de constitutionele ontwikkeling van 

Europa onder handbereik brengen. Ook tracht het een bijdrage te leveren aan een breed maatschappelijk 

en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa. Het Montesquieu 

Instituut streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door deze kennis tijdig en 

hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers, 

studenten én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het Instituut via onderzoek, onderwijs en 

valorisatie. Hiertoe werkt het samen met andere (internationale) universiteiten en onderzoeksinstituten. Via 

initiatieven als het MEP en projecten die meer gericht zijn op het vmbo worden naast universitaire 

studenten, ook middelbare scholieren betrokken. 
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2. PROVINCIALE ACTIVITEITEN 
 

Schoolconferenties 

De schoolconferenties vormen het eerste onderdeel van het MEP. In Nederland organiseren jaarlijks meer 

dan 120 scholen uit de twaalf provincies en de regio Rotterdam evenementen om ruim 2000 jongeren uit 

de bovenbouw van havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van Europese 

besluitvorming. Bovendien worden hier de leerlingen geselecteerd die worden afgevaardigd naar de 

provinciale MEP-conferenties. 

 

De doelen van het MEP, namelijk een zo breed mogelijke deelname en een actief informatie-programma 

over de samenwerking binnen de EU en het vinden van oplossingen voor grensoverschrijdende 

problemen, worden zo bevorderd. 

 

Provinciale conferenties 

In het voorjaar van 2012 zijn in de provincies en de regio Rotterdam de jaarlijkse provinciale MEP-

conferenties gehouden. Scholen gespreid over deze provincies hebben hieraan deelgenomen. 

 

Tijdens de provinciale MEP-conferenties vergaderen de jongeren meerdere dagen in provinciehuizen en 

stadhuizen. De jongeren leren met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren, verantwoordelijkheid 

te dragen en oplossingen te vinden voor grensoverschrijdende problemen. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Wisseling provinciale coördinatoren 
 
Het jaar 2012 was een jaar van afscheid; dit jaar hebben drie provinciale MEP-coördinatoren hun taken 

overgedragen. De coördinator van Noord-Holland, Richard de Jager, heeft na meer dan vijftien jaar het 

stokje overgedragen aan collega Maaike Sierhuis. Noord-Brabant staat niet langer onder leiding van Alex 

Peters, maar van Hedwig Steijger. Ook zullen de provinciale activiteiten in Zeeland niet langer door Anita 

Ribbens-Pijpelink worden georganiseerd, maar door Annette van der Stel-Mondeel. De coördinatoren 

hebben allemaal lange, soms zeer lange tijd, op erg enthousiaste en betrokken wijze leiding gegeven aan 

de MEP-activiteiten in hun provincie. MEP Nederland dankt hen hartelijk voor hun inzet en is verheugd dat 

zij worden opgevolgd door collega’s die het MEP net zo’n warm hart toedragen. 

De provinciale conferentie van Gelderland, Stadhuis in 
Tiel. 

Delegatieleden in het stadhuis van Middelburg. 
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3. NATIONALE ACTIVITEITEN 

 
 

24ste Nationale Model European Parliament Conferentie 

De nationale conferentie wordt één keer per jaar gehouden in het hart van de Nederlandse besluitvorming, 

namelijk in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Van 23 tot en met 28 

september 2012 werd de 24
ste

 nationale conferentie gehouden. De jongeren die hieraan deelnamen zijn 

gekozen op basis van hun goede prestaties tijdens de provinciale conferenties.  

 

De nationale conferentie is het sluitstuk van de jaarlijkse Model European Parliament activiteiten in 

Nederland. Tijdens dit evenement ervaren ruim 150 leerlingen uit de bovenbouw van het havo/vwo, vijf 

aaneengesloten dagen, hoe het is om Europarlementariër te zijn. Tijdens commissievergaderingen en de 

Algemene Vergadering gaan de jonge 'Europarlementariërs' , afkomstig uit alle windstreken, gezamenlijk 

op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa. 

 

Eén van de doelen van het MEP is om bij de jongeren een maatschappelijk en politiek bewustzijn te 

ontwikkelen. Door de brede inzet van het MEP worden echter niet alleen jongeren bereikt, maar ook 

docenten, vrienden, familie, kennissen en gastgezinnen. 

 

Bij de nationale conferentie worden bekende politici betrokken. Zo werden de jongeren in 2012 tijdens de 

openingsceremonie in de Eerste Kamer onder meer toegesproken door de voorzitter van de Eerste 

Kamer, de heer de Graaf. Bij de start van de Algemene Vergadering sprak de fungerend voorzitter van de 

vaste Tweede Kamercommissie Europese Zaken, de heer Knops. Bij de sluiting spraken onder andere het 

Tweede Kamerlid de heer Bashir en Europarlementariër mevrouw Schaake. De aanwezigheid van politici 

bij het MEP zorgt voor media-aandacht, waardoor een nog grotere groep mensen wordt bereikt. 

 
 

Conferentieweek 

De nationale conferentie begon dit jaar in de provinciehuizen te Groningen, Leeuwarden, Arnhem en 

Lelystad en de stadhuizen van Emmen en Almere. Op deze locaties vonden de commissievergaderingen 

plaats en werden de resoluties opgesteld.  

 

Elke commissie wordt geleid door een voorzitter en bestaat uit circa dertien delegatieleden: één uit elke 

provincie of regio. Er wordt twee dagen gediscussieerd over het onderwerp van de commissie, waarna in 

een resolutie een oplossing voor het vraagstuk wordt neergelegd. Halverwege de week komen alle 

commissies naar Den Haag.  

 

Na de formele opening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal op woensdag, volgde op donderdag en 

vrijdag de Algemene Vergadering in de oude en plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Tijdens de Algemene Vergadering worden de door de commissies opgestelde resoluties 

besproken en in stemming gebracht. 
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Een greep uit de onderwerpen waar de jongeren in 2012 over discussieerden: 

 

 Commissie Constitutionele Zaken 

Het vraagstuk van een organisatorisch efficiëntere en effectievere Europese Unie: door het 

Verdrag van Lissabon is het takenpakket van de EU flink uitgebreid. Tegelijkertijd wordt 

gediscussieerd over de hoogte van het EU-budget in het licht van de bezuinigingen die de EU-

landen moeten doorvoeren als gevolg van de crisis. Welke organisatorische maatregelen kunnen 

worden genomen om tot een efficiëntere en effectievere Europese Unie te komen? 

 

 Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken 

Het vraagstuk van de groeiende jeugdwerkloosheid in de Europese Unie: werkloosheid, en met 

name jeugdwerkloosheid, is een groeiend probleem in Europa. Wat kan de EU doen om 

arbeidsparticipatie onder jongeren te bevorderen? Of is bestrijding van werkloosheid een 

nationale aangelegenheid? 

 

 Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid 

Het vraagstuk van bescherming van de biodiversiteit: de Europese Unie wil flora en fauna 

beschermen en waar nodig herstellen door het realiseren van een Europees netwerk van 

natuurgebieden: Natura 2000. Dat brengt beperkingen mee voor sectoren als recreatie, 

landbouw, visserij en woningbouw en daarmee ook voor de werkgelegenheid. Wat weegt 

zwaarder: economische belangen of het beschermen van de natuur? 

 

 Commissie Juridische Veiligheid 

Het vraagstuk van de bescherming van intellectueel eigendom: veel Europeanen downloaden 

illegaal films, muziek of games. De artiesten en producenten lopen daardoor inkomsten mis. 

Is illegaal downloaden een onschuldig gebruik of moet de EU daar hard tegen optreden? 

De Algemene Vergadering in de oude zaal van de 
Tweede Kamer. 

De Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de 
Tweede Kamer. 
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Opening Eerste Kamer der Staten-Generaal 
 
Traditiegetrouw werd ook in 2012, de Algemene Vergadering in Den Haag geopend in de vergaderzaal 

van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De MEP-deelnemers werden welkom geheten door de heer De 

Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer, waarna de jongeren zelf het woord kregen. Van iedere delegatie 

mocht het delegatiehoofd een presentatie geven over zijn land, om zo bij andere delegaties aan te geven 

wat de kenmerken zijn van een land en welke belangen er voor een land te verdedigen zijn tijdens de 

Algemene Vergadering. Een voorbeeld van hoe Duitsland deze presentatie gaf, is hieronder weergegeven. 

 

 

Landenpresentatie Duitsland  
(vertegenwoordigd door de Regio Rotterdam) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen, 

 

Als men aan Duitsland denkt, denkt men aan bier, bratwürst en Berlijn. Ik had hier met vlechtjes en in 

zo'n rood-groen klederdrachtpakje kunnen gaan staan, maar het leek mij en de rest van mijn delegatie 

beter om onze rol te benadrukken waarmee wij ons profileren te midden van Europa, wie wij zijn in de 

Unie. Duitsland, een land van pünktlichkeit, herzlichkeit, een eenheidsspeler, de motor van de 

Europese economie. 

 

Om hopelijk een blijvende indruk bij u achter te laten, willen we ons graag introduceren aan de hand 

van een eigen en actuele versie van het lied 'Over de muur' van Klein Orkest, omdat men een 

rijmende tekst eenmaal beter onthoudt. 

 

Over de streep 

Zuid-Europa, onder la Rambla 

Er wandelen mensen langs banken en pinautomaten 

Waar burgers nog weinig op hun rekening hebben staan 

 

En iedereen zoekt werk, muntjes en biljetten 

Terwijl in paradepas regeringen worden gewisseld 

Dat is nou de crisis, er is in die tijd weinig bereikt 

 

Maar wat is nou aan Europa's eenheid als de zuiderlingen op hete kolen staan 

Als ze bang en voorzichtig met hun portemonnee om moeten gaan 

Ach wat is er nou aan Europa's eenheid, zeg mij wat is hij waard 

Wanneer de euro voor gek wordt verklaard? 

 

En alleen de euro's vliegen van Noord- naar Zuid-Europa 

Worden niet teruggefloten, maar juist weggeschoten 

Over de streep, over de bergen heen, afijn 

Omdat ze in het noorden en in het zuiden willen zijn 

Omdat ze in het noorden, maar ook in het zuiden willen zijn 

 

Maar wat van dit alles, zonder Duitsland? 

Als een Arie Boomsma de rest de streep overtrekkend 

Met leiderschap en Europa's spaarpot spekkend 

 

Noord-Europa, bij de Brandenburgertor 

Er wandelen mensen in de regen, de wind 

Waar de paraplu's en regenjacks als een must-have bekend staan 
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Afscheid Secretaris-Generaal MEP Nederland  
 
Tijdens de sluiting van de nationale MEP-

conferentie 2012 is afscheid genomen van Annetje 

van Sminia-Meijerink als secretaris-generaal van 

MEP Nederland. Na een succesvolle 

transitieperiode is MEP Nederland nu onderdeel 

van het Montesquieu Instituut.  

 

Annetje van Sminia heeft het MEP gemaakt  

tot wat het nu is: een project dat ieder jaar 

duizenden scholieren op school-, provinciaal, 

nationaal en internationaal niveau een unieke 

belevenis meegeeft.  

 

Het Model European Parliament is een levenswerk van Annetje van Sminia en tegelijkertijd een project dat 

in stand gehouden moet worden. Daarom zal het Montesquieu Instituut haar werk vol verve en 

enthousiasme, en zoveel mogelijk volgens de uitgezette lijn voortzetten. 

 

Mevrouw Van Sminia-Meijerink ontvangt een 
afscheidscadeau van MEP-bestuurslid Tom Louwerse. 

 

En de Sunwebreclames die glitterend lokken 

Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken 

Dat is nou het weer, ook opwarming van de aarde heeft nog maar weinig veranderd 

 

 Maar wat is nou aan Noord-Europa zonder zon, zonder glijbaan 

 Zoveel mensen met benen die als melkflessen uitslaan 

 Goed, wij hebben de centen, maar waar is het sentiment 

 Alleen als je in het Zuiden woont, heb je het echte temperament 

 

 En alleen de toeristen vliegen van Noord- naar Zuid-Europa 

 Worden niet teruggefloten, maar de lucht in geschoten 

 Over de streep, over de bergen heen, afijn 

 Omdat ze in het noorden en het zuiden willen zijn 

 Omdat ze in het noorden, maar ook in het zuiden willen zijn 

 

 Maar wat van dit alles, zonder Duitsland? 

 Als een Arie Boomsma de rest de streep overtrekkend 

 Met bier en optimisme wekkend 

 

 Omdat daar het leiderschap ligt in Europa 

 Weinig bij de rest, altijd bij Angela 

 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Indrukken van de nationale MEP-conferentie 2012 

 

Delegaties verzamelen op het Binnenhof. Officiële opening van MEP Nederland 2012 in de 
vergaderzaal van de Eerste Kamer. 

Raymond Knops, fungerend voorzitter van de vaste 
Kamercommissie Europese Zaken, opent de Algemene 
Vergadering. 

Een delegatielid licht zijn standpunten toe. Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de Tweede 
Kamer. 

Delegatieleden en coördinator van de provincie Noord-
Brabant.  
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Model European Press 

 
 
Een deel van de commissievoorzitters stelt tijdens de nationale conferentie de Model European Press 

samen. In deze krant is, naast de verslaglegging van alle activiteiten, plaats voor foto’s, ludieke quotes en 

persoonlijke ervaringen van deelnemers.  

 

Om de jongeren een indruk te geven van het journalistieke vak kregen de MEP-journalisten aan de start 

van hun tweedaagse journalistieke carrière een gastles van een parlementair journalist van Trouw. Ingrid 

Weel vertelde de jongeren in het kort waar op te letten als parlementair verslaggever, hoe je het beste een 

interview afneemt en wat een goede voorbereiding is voor een mooi artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De redacteuren van de Model European Press aan het werk bij het Montesquieu Instituut. 

 

 

Na deze inspirerende start werden de jongeren meteen op de proef gesteld met een diepte-interview met 

Andy Klom, Hoofd Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. De jongeren hebben 

hem kritische vragen gesteld die hij met zorg beantwoordde. Ineens waanden de jongeren zich echte 

journalisten. Naast Andy Klom, hebben de MEP’ers ook Raymond Knops, lid van de Tweede Kamer en 

Annetje van Sminia geïnterviewd. 

 

Dankzij deze MEP-journalisten kregen de MEP-

deelnemers van 2012 een tastbaar aandenken: een 

prachtige krant vol serieuze en (soms) minder 

serieuze informatie over de MEP-week. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

De formatieonderhandelingen van de huidige regering 
waren in volle gang tijdens de conferentieweek. Deze 
MEP’er zag zijn kans schoon toen premier Rutte naar 
zijn werkkamer liep. De Telegraaf maakte daar 
vervolgens weer een foto van. 
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Quotes uit de Model European Press 2012: 

 

 Commissievoorzitters in het voorwoord: “Het MEP heeft dit jaar zelfs zijn sporen nagelaten in de 

nationale kranten. De altijd vrolijke Amir van de commissie Cultuur en Onderwijs stond namelijk 

met een big smile samen met Rutte op de foto in de Telegraaf. Dat was niet de enige keer dat 

Rutte werd achtervolgd op het Binnenhof. Zodra hij zijn gezicht vertoonde rende meteen een hele 

horde jeugdige parlementariërs samen met de journalisten achter hem aan.” 

 

 Commissievoorzitters in het voorwoord: “Deze krant is een encyclopedie aan herinneringen en 

gebeurtenissen van deze MEP-week.” 

 

 Commissievoorzitter in een interview op de vraag ‘Ga je later de politiek in?’: “Je gaat niet naar de 

politiek, de politiek gaat naar jou.” 

 

 Mevrouw van Sminia in een interview: “Er is een tijd van komen en gaan. Mijn man is 75 jaar en ik 

ben inmiddels 72 jaar. We hebben zeven kleinkinderen en ik heb nu meer tijd voor vrienden, 

reizen en lezen. Weten jullie wat het is, ik heb een ongelooflijk vertrouwen in de jeugd en het 

wordt tijd dat jongere mensen het overnemen.” 

Eindresultaat van de Model European Press 2012. 
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Bron: www.mepnederland.nl Tijdens de Algemene Vergadering van de nationale conferentie hebben de MEP-
journalisten artikelen geschreven over de conferentieweek. Zo maakten zij ook een verslag van de behandeling van de 
resolutie Constitutionele Zaken. Dit verslag is ook op de website van MEP Nederland gepubliceerd. 

http://www.mepnederland.nl/
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Programma Nationale MEP-conferentie 2012 
 
 
Zondag 23 september 

 

 Aankomst van de deelnemers in de vijf ontvangende provincies: start teambuilding programma 

 Commissieleden verblijven in gastgezinnen 

 
 
Maandag 24 september 

 

 Commissievergaderingen in de Provinciehuizen te Groningen, Leeuwarden, Arnhem en Lelystad, 

de gemeentehuizen van Almere en Emmen en RS De Nieuwe Veste te Coevorden 

 
 
Dinsdag 25 september 

 
 Commissievergaderingen en correctievergadering 

 
 
Woensdag 26 september 

 

 Aankomst delegaties in Den Haag, Stayokay Hostel 

 Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2012  

in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Sprekers Mr. G.J. de Graaf, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Z.E. Dr. Kyriacós P. Kouros, Ambassadeur van Cyprus (voorzitterschap van de 

Raad van de EU)  

Vertegenwoordigers van de delegaties 

 Delegatievergaderingen 

 Lobby 

 
 

Donderdag 27 september 

 

 Algemene Vergadering in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Spreker  Drs. R.W. Knops, Fungerend voorzitter van de vaste Kamercommissie  

    Europese Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 
 
Vrijdag 28 september 

 

 Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 Officiële sluiting Model European Parliament Nederland 2012  

Sprekers  Mevrouw M.R. Schaake, MA, Lid Europees Parlement 

De heer F. Bashir, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Mr. R.S. Croll, Voorzitter Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en 

Veteranenzorg 

Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, Secretaris-Generaal MEP Nederland 

 Bekendmaking selectie deelnemers aan de internationale MEP-conferenties 

 Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
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Nieuwe website www.mepnederland.nl 

 
Eén van de speerpunten van het jaar 2012 was de livegang van de nieuwe website van MEP Nederland. 

In juni 2012, nog ruim voor de start van de nationale conferentie, is de website live gegaan. Inmiddels is 

de ‘MEP-site’ een begrip en wordt er volop gebruik van gemaakt. 

 

Doel van de website is om verschillende soorten bezoekers van de juiste informatie te voorzien. Grofweg 

onderscheiden we drie doelgroepen voor de website: 

1. Bezoekers die meer informatie zoeken over het MEP kunnen dat hier uitgebreid vinden. 

2. Scholen die graag mee willen doen aan het MEP kunnen via de site contactgegevens van 

provinciale coördinatoren vinden.  

3. Deelnemers aan de nationale conferentie en Nederlandse deelnemers aan de internationale 

conferentie kunnen na inloggen op een besloten omgeving de informatie vinden die specifiek 

voor hen belangrijk is. Zo vinden zij hier hoe zij zich kunnen voorbereiden, uitleg van bepaalde 

begrippen, en contactgegevens van delegatie- en commissiegenoten. 

 

Inmiddels is het Montesquieu Instituut, met hulp van het programmeursteam van het PDC (één van de 

partners van het Montesquieu Instituut), de mogelijkheden van het besloten gedeelte nog verder aan het 

uitbreiden. Zo moet er bijvoorbeeld meer interactie en communicatie op de besloten omgeving mogelijk 

worden. Deze website en de nieuwe functionaliteiten hebben als voordeel dat deelnemers overal en altijd 

(en vooral gedurende de conferentieweek) hun documenten kunnen opzoeken, bestuderen en informatie 

met andere MEP’ers kunnen delen. 

 

 

 

Homepage van de website www.mepnederland.nl. 

http://www.mepnederland.nl/
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Het Model European Parliament in de schijnwerpers 
 
 

 
 
Raymond Knops, fungerend voorzitter van de vaste Kamercommissie Europese Zaken, opent de Algemene 
Vergadering. Artikel in de Kamerbode, oktober 2012. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Al tijdens de conferentieweek trokken de MEP’ers de aandacht van de media. Deze twee deelnemers uit Zuid-Holland 
zijn geïnterviewd door het regionale dagblad AD Groene Hart. Het artikel verscheen op 28 september. 
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European Youth Ambassador Day 
 
 

Elke twee jaar wordt een European Youth Ambassadors Day georganiseerd voor oud-deelnemers van het 

Model European Parliament, de zogenaamde European Youth Ambassadors. Tijdens de EYA-bijeenkomst 

2012 bogen circa 100 oud-deelnemers van het Model European Parliament zich op vrijdagmiddag 16 

maart 2012 in een drietal werkgroepen over de aanpak van de huidige crisis in Europa.  

De middag bestond uit twee delen. De deelnemers werden eerst opgesplitst in drie werkgroepen waar 

uiteenlopende onderwerpen werden besproken: er was een financieel-economische werkgroep met een 

inleiding van Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie), een werkgroep draagvlak vs daadkracht 

met Adriaan Schout (hoofd Clingendael European Studies Programme), en een werkgroep waar met Wim 

Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht) werd gesproken over het vraagstuk van het wel of niet 

overdragen van nationale soevereiniteit. 

 

Na een inleiding van de expert formuleerde iedere werkgroep, onder leiding van de gespreksleiders Roy 

Hamans, Vanessa Penn en Tom Louwerse, vanuit de eigen invalshoek aanbevelingen om de crisis in 

Europa aan te pakken. In het tweede deel van de middag presenteerden de jongeren hun oplossingen en 

de argumenten uit de werkgroepen aan een panel van deskundigen tijdens een plenaire zitting in de 

Gotische Zaal van de Raad van State. Het panel bestond uit Adriaan Schout, Wim Voermans en Jan 

Schinkelshoek; Tom Louwerse zat de zitting voor. Voorafgaand aan de zitting werden de Youth 

Ambassadors toegesproken door de vice-president van de Raad van State, Mr. J.P.H. Donner. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Een EYA-deelnemer licht haar standpunt toe. Het panel van deskundigen en de voorzitter met v.l.n.r.: 

Adriaan Schout, Wim Voermans, Tom Louwerse en Jan 
Schinkelshoek. 
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Geachte mevrouw Van Sminia - Meijerink, beste Annetje, 
 
Ik wilde laten weten dat de MEP-alumni die deelnemen aan het Campus Scholarship 
Program 2012-2013 succesvol zijn geplaatst aan Amerikaanse universiteiten. Reinout 
Huizer gaat met een prachtige beurs van ruim $26.000 een jaar studeren aan Augustana 
College in Rock Island, Illinois. Ninian Nijhuis heeft gekozen voor de universiteit die haar 
vanaf de aanmelding het meest aansprak, Millersville University, in Pennsylvania. Een 
prima universiteit met een vakkenaanbod dat goed aansluit bij Ninian's studiedoelen. 
 
De net naar Nederland teruggekeerde MEP-alumni hebben het prima gedaan. Anna 
Elkerbout's actieve deelname aan het honors college van Kent State University had tot 
gevolg dat twee nieuwe studenten op basis van haar verdiensten en die van Anna de 
Bruyckere nu met veel minder moeite dan voorheen hiertoe werden toegelaten en goede 
beurzen toegekend kregen. 
 
Anne Poolman schopte het tot de Dean's List van Wittenberg University, waarmee ze tot de 
top 10% studenten van die universiteit hoort. 
 
Hannah van Grevenstein heeft het heel goed naar haar zin gehad op Lawrence University 
in Appleton, Wisconsin. 
 
Ik ben blij dat we het programma onder de aandacht van deze MEP-alumni hebben kunnen 
brengen. Graag zouden we dit jaar weer eenzelfde mailing doen. Het gaat daarbij om de 
namen en adressen van leerlingen die nu naar 6 VWO gaan (dus niet degenen die nu juist 
hun diploma hebben gehaald). Zou u die weer kunnen toezenden? Bij voorbaat hartelijk 
dank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fabienne van den Bor 
Programma-coördinator 

E-mail van Fabienne van den Bor, programma-coördinator bij Campus Scholarship Program. 
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4. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 
 
 

Sinds 1994 nemen EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten deel aan internationale zittingen van het Model 

European Parliament. Inmiddels zijn in de meeste van de 27 EU-lidstaten MEP-organisaties opgericht. 

Wat opvalt is dat vooral in de voormalige Oostbloklanden de begrippen vrijheid en democratie in de 

simulatiezittingen van het Europees Parlement tot leven komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 

veel van deze landen het concept van het Model European Parliament aanslaat. Het secretariaat-generaal 

in Den Haag organiseert twee keer per jaar een internationale MEP-conferentie, steeds in een andere EU-

lidstaat of kandidaat-lidstaat. In 2012 werden, samen met het gastland, conferenties georganiseerd in 

Slovenië en Spanje. 

 

Alle 27 EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten Kroatië, de Republiek Macedonië en Turkije worden voor de 

internationale conferenties uitgenodigd. Indien een land onverhoopt niet kan deelnemen aan een 

internationale conferentie, wordt een ander land de mogelijkheid geboden een extra delegatie te sturen om 

dit land te vertegenwoordigen. Op die manier blijven alle EU-lidstaten vertegenwoordigd. 

 

Ook de internationale conferenties vinden plaats op prestigieuze locaties, waarbij ernaar wordt gestreefd 

de Algemene Vergadering in het nationale parlement van het gastland te houden. Vooraanstaande 

sprekers, zoals ministers, parlementsvoorzitters en Europarlementariërs voeren het woord. Tijdens de 

opening van de conferentie wordt de ambassadeur van het land dat het voorzitterschap van de Raad van 

de Europese Unie bekleedt, uitgenodigd te spreken. 

 

De prestigieuze locaties waar de internationale conferenties worden gehouden, dragen bij aan de 

internationaal uitstekende reputatie van het MEP-project. De jongeren die internationaal deelnemen zijn 

zeer gemotiveerd. Daarnaast is het voor hen een hele uitdaging om, met de verschillende nationaliteiten 

en de daarbij horende belangen in één commissie, te komen tot een oplossing waarin iedereen zich kan 

vinden. De oplossingen worden verwerkt in resoluties die tijdens de Algemene Vergadering gezamenlijk 

worden verdedigd. Niet alleen motiveert het hen op dat moment, maar het inspireert hen ook voor de 

toekomst. 

 

 

De Algemene Vergadering in Ljubljana. Het presidium en de commissievoorzitters in het 
parlementsgebouw in Madrid. 
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Internationale MEP-conferentie Ljutomer / Ljubljana (Slovenië) 

 

 

 

Aan de internationale MEP-conferentie 2012 in Slovenië namen ruim 160 scholieren uit de hoogste 

klassen van het voortgezet onderwijs deel, afkomstig uit 21 EU-lidstaten en Kroatië, de Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije. Van 25 maart tot en met 1 april 2012 werd de 

conferentie in Slovenië gehouden. De scholieren vergaderden in delegaties en parlementaire commissies 

in twee Sloveense steden: Ljutomer en Kamnik. De Algemene Vergadering vond plaats in de hoofdstad 

Ljubljana. Dit was al de derde keer dat Slovenië een internationale MEP-conferentie organiseerde. 

Daarmee spant het land internationaal - samen met Nederland - de kroon. 

 

Ook bij internationale conferenties vindt de algemene vergadering op zeer prestigieuze locaties plaats. In 

Slovenië was deze gepland in het parlement van Slovenië. Helaas gooide de 'echte' politiek roet in het 

eten. Door een ingelaste vergadering van de NAVO was er geen plek in het parlement voor het MEP en 

moesten de jongeren uitwijken naar de aula van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit van Ljubljana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een greep uit de onderwerpen waar de jongeren in Slovenië over discussieerden: 

 

 Committee on Foreign Affairs 

The question of the external action of the European Union: since the Lisbon Treaty the European 

Union boasts a President of the European Council, as well as a High Representative for Foreign 

Affairs and Security Policy. How can the EU achieve capacity for decisive action which will enable 

it to exert its due influence on the world stage? 

 

 Committee on Development 

The question of EU trade policy versus development cooperation: measures taken in these two 

fields can lead to opposite effects. How can this be avoided? 

 

 Committee on Women’s Rights and Gender Equality 

The question of gender balance in senior positions: is it realistic and desirable to create European 

directives in order to raise the number of women in executive and leading positions? 

 

 Committee on Culture and Education 

The question of internationalisation of secondary education in the EU: how can internationalisation 

be made an integral part of the educational system in Europe in order to allow nationals of the 

member states to function in the public domain and to participate fully as European citizens? 



 

 22        “Jongeren van nu beslissen straks over de toekomst”   

  

 

Programma Model European Parliament Slovenië 2012 

 
 
Sunday 25 March 

 

 Arrival of the delegations at Ljubljana Airport and transfer to Ljutomer 

 Delegates spend the evening with their host families 

 

Monday 26 March 

 

 Opening Ceremony Model European Parliament Slovenia 

Speakers  Mrs. Anna van Sminia-Meijerink, Secretary-general of the Model European   

Parliament Foundation 

H.E. Zofija Mazej Kukovič, Member of European Parliament 

H.E. Karsten Vagn Nielsen, Ambassador of Denmark (Presidency of the EU) 

Mrs. Olga Karba, Mayor of Ljutomer 

Mr. Zvonko Kustec, Model European Parliament organization Slovenia 

Rok Pangeršič, President of the General Assembly of MEP Slovenia 

 Teambuilding, programme for delegates 

 

 
Tuesday 27 March 

 

 Committee meetings  

 Cultural programme for delegates, teachers and host families 

 

 
Wednesday 28 March 

 

 Committee meetings and meeting correction panel, presidency and committee presidents 

 

 

Thursday 29 March 

 

 Delegation meetings and lunch at different locations in Kamnik 

 Lobbying at ŠCRM Kamnik School  

 
 
Friday 30 March 

 

 General Assembly at the University of Ljubljana 

Speakers H.E. Dr. Gregor Virant, President of the National Assembly of the Republic of  

Slovenia 

H.E. Dr. Žiga Turk, Minister of Education, Science, Culture and Sport 

 In the evening delegates and directors/teachers have dinner in their respective embassies 

 
 
Saturday 31 March 

 

 General Assembly at the University of Ljubljana 

  Closing Ceremony Model European Parliament Slovenia 
Speakers Mrs. Mojca Rižnar Nedeljko, Model European Parliament Coordinator Slovenia 

Mrs. Anna van Sminia-Meijerink, Secretary-general of the Model European 
Parliament Foundation 

   Rok Pangeršič, President of the General Assembly of MEP Slovenia 

 Dinner and farewell party in Kotlovnica Youth Centre, Kamnik 
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De Nederlandse deelnemers 
in Kamnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nederlandse delegatie internationale MEP-conferentie Slovenië 2012 

 
 

 
 

 Anouk de Vries, Groningen (Groningen)  Jard van Heerde, Deventer (Overijssel) 

 Tom Willems, Uden (Noord-Brabant)  Max Peters, Borne (Overijssel) 

 Joris Rossen, Wijchen (Gelderland)  Judith Harmsen, Zeist (Utrecht) 

 Michelle de Groot, Emmeloord (Flevoland)  Yoshua Witteveen, Almere (Flevoland) 

 Maurits van Beusekom, Apeldoorn 

(Gelderland) 

 Phebe van Langevelde, Hoogeveen 

(Drenthe) 

 Aafke van Welbergen, Zwolle (Overijssel)  Mieke Roosen, Maastricht (Limburg) 

 Fleur Vette (commissievoorzitter), 

Woubrugge (Zuid-Holland) 

 Evelien van Leeuwen, Vianen (Zuid-

Holland) 

 Begeleider: Richard de Jager,  

MEP-coördinator Noord-Holland 

 

Delegatieleden van de internationale conferentie in 
Slovenië tijdens de lobby voor hun resoluties. 

 

Nederlandse deelnemer aan het woord tijdens de 
Algemene Vergadering. 
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     Udense Tom maakt indruk in jeugdparlement 

UDEN – Nee, hij wil niet de wereld veranderen. Maar een leidinggevende rol in de 

politiek of een soortgelijke managementfunctie – dát ziet hij wel zitten. Tom Willems (16) 

uit Uden heeft afgelopen week in ieder geval laten zien uit het juiste hout te zijn 

gesneden. De leerling uit vwo 5 van het Udens College is namelijk nét terug uit het 

Sloveense Ljubljana, waar hij Nederland vertegenwoordigde tijdens het Model European 

Parliament. Met succes! 

 

 

In het Model European Parliament (MEP) wordt feitelijk hetzelfde gewerkt als in het echte 

Europees Parlement, maar dan door jongeren: scholieren uit een kleine dertig Europese 

landen. Tom belandde, net als een handvol landgenoten, via een provinciale en nationale 

ronde in deze internationale simulatie. “Ieder van ons werd in een bepaalde commissie 

ingedeeld. Ikzelf zat in de commissie industrie, onderzoek en energie. Het vraagstuk dat wij 

moesten behandelen, was of Europa nog in kernenergie moest investeren na de kernramp in 

Fukushima.”  

 

Samen met commissieleden uit Ierland,  

Spanje, Denemarken en nog zo’n tien  

andere landen vergaderde Tom twee  

dagen lang in het Engels over dat  

vraagstuk en uiteindelijk namen ze een  

standpunt in. “Ik ben heel trots om te  

zeggen dat onze resolutie met 86 van  

de 120 stemmen werd aangenomen in  

de algemene vergadering”, vertelt Tom, 

wiens commissie pleitte voor  

kernenergie als oplossing voor de korte  

termijn. “En te blijven onderzoeken en  

aanpassen, om uiteindelijk toe te  

werken naar een volledig groen  

Europees energiebeleid.”  

 

Of er in de toekomst een rol als politicus voor Tom is weggelegd, weet hij nog niet zeker. 

“Politiek of management. Ik zou wel graag een leidende functie willen bekleden.” Wie weet zit 

die rol er bij het MEP nog wel in: “Ik ben tot nu toe steeds delegatielid geweest. Het lijkt mij heel 

leuk om ook eens commissievoorzitter te worden. Wie weet komt dat er nog van.” 

 
Een uitgebreider artikel staat in het Udens Weekblad van woensdag. 
 
Bron: Udens Weekblad – 3 april 2012 

 

Het Model European Parliament in de schijnwerpers 
  
 

 

 
 
 

Tom Willems aan het woord in de Universiteit van 
Ljubljana, waar hij de eindspeech voor de resolutie over 
industrie, onderzoek en energie voordroeg. Rechts op de 
foto het presidium. (foto: Nejctrampuz Photography) 
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Indrukken van de jongeren tijdens MEP Slovenië 2012 

 

“ 
 

 

 

 

 

German delegation 

“Our different origins contributed a great deal since a Cypriot delegate might follow a completely opposite 

aim than a German one. The internationality of the real European Parliament could be experienced by a 

united first hand feeling. 

 

Many delegates talked about classmates in their home countries, who believed we were going holidays 

and could not imagine that we might actually be working a lot in Slovenia, simply because we delegates 

enjoyed, loved even the work itself. We were more than willing to sacrifice sleep in order to discuss, 

debate, prepare ourselves... That is what defines MEP as what it really is: a feeling! and of course the fun 

we delegates had together, being no longer Danish or Bulgarian but European!” 

 

 

French delegation  

“The Model European Parliament taught us the fine art of debating, considering the other delegation's 

point of view and taking into account the major concerns of the world today. The committee meetings and 

the GA took place in very formal ways which could seem daunting when you are 16 to 18 years old, but 

which leaded us to serious considerations, ignoring the affinities for a given delegate, focusing on the 

factual problems, concerned about advancing in the debate. The presidency during the GA has perfectly 

arbitrated the word attribution, and has very well played its role. […] 

 

Returning in Paris and reintroducing in everyday life has been a hard time for each of us, and we came 

back with stars in our eyes, strong, deep and true friendships, and with a new pride: being European 

citizens, concerned about the prominence of the European Union.” 

 

 

” 

 

Dutch delegation 

“We have very much enjoyed our stay in Slovenia and when thinking about it later on, we 

will probably agree on the fact that this has been one of the best weeks of our life. There’s 

not a single word to describe this week. Incredible, amazing, unforgettable and other similar 

terms all come very close, but just do not cover that special ‘MEP-feeling’. We got the 

chance to meet people from all over Europe and live in a completely different culture for an 

entire week and we would like to take this opportunity to thank the whole organization once 

again for this special and truly amazing week! What we have done, seen and learned in 

Slovenia during the MEP international session will always stay a part of us and will not be 

forgotten.” 

 

Lithuanian delegation 

“When we arrived to this International Session, the Slovenian families, which hosted our stay 

for a few days, warmly and cheerfully welcomed all delegates. We were glad to live with such 

friendly hosts. During the first days we constructed strong resolutions in our beloved 

committees and we were anxiously waiting for the General Assembly, where we defended the 

proposals of our committee and, in addition, represented the position of our delegation. We 

actually did it! All five resolutions, we had been working on all that time, were approved.  

 

Furthermore, we had some extracurricular activities too: We had a pleasant meeting with the 

Ambassador of Lithuania, Rimutis Klevečka. We also enjoyed the excursions of the 

outstanding Ljutomer and Kamnik areas with a lot of beautiful scenery. 

Our delegation wants to thank MEP coordinators and organizers for the amazing opportunity 

to represent Lithuania in this session.” 
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Internationale MEP-conferentie Madrid (Spanje) 

 

 

 

Spanje is één van de grootste MEP-landen binnen het MEP-project. In het academisch jaar 2011-2012 

waren er zo’n 140 scholen betrokken bij MEP-activiteiten. Deze scholen zijn goed voor zo’n 1.500 

leerlingen die direct of indirect in aanraking komen met het Model European Parliament. In Madrid is dit 

jaar, net als in Slovenië, voor de derde keer een internationale conferentie georganiseerd.  

 

Van 17 tot en met 24 november 2012 werd in Madrid de internationale MEP-conferentie gehouden. De 

jonge Europarlementariërs werden in Madrid welkom geheten op zeer prestigieuze locaties. Zo was de 

openingsceremonie van de internationale MEP-conferentie in de Spaanse Senaat, werden 

resolutievergaderingen gehouden in de eeuwenoude stad Toledo en vond de General Assembly plaats in 

het Congres van Afgevaardigden. Daarnaast zijn alle delegaties uitgenodigd door hun nationale 

ambassades; voor iedere delegatie een bijzondere gelegenheid, omdat de deelnemers op formele wijze 

met een passend diner door de ambassadeur werden ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een greep uit de onderwerpen waar de jongeren in Madrid over discussieerden: 

 

 Committee on Constitutional Affairs 

The question of the cohesion of the European Union: the European leaders have, since the 

beginning of the financial crisis, not proved able to provide the decisive leadership required to face 

the present problems. This jeopardizes the overall cohesion of the Union. What instruments does 

the EU have at its disposal to face the problems and retain cohesion, and how should these be 

deployed? 

 

 Committee on International Trade 

The question of the competitive position of the EU in the field of patents and production technology: 

through mergers and acquisitions, know-how of European companies is getting into the hands of 

non-EU foreign companies. Protectionist measures could safeguard the European competitive 

position vis a vis, for instance, the US and China, but such measures would contravene WTO-rules. 

What should the EU position be in this respect? 

 

 Committee on Environment, Health and Food Safety 

The question of the protection of biodiversity: the EU strives to protect, and where necessary 

restore, flora and fauna by creating a network of nature reserves, Natura 2000. This will inevitably 

entail limitations on sectors such as recreation, agriculture, fishing and housing, with consequences 

for employment. How can these competing interests be balanced? 
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Programma Model European Parliament Madrid 2012 

 
Saturday 17 November 

 

 Arrival of the EU-delegations in Madrid, Barajas Airport 

 Delegates spend the evening with their host families 

 

 

Sunday 18 November 

 

 Committee meetings, teambuilding and cultural programme 

 

 

Monday 19 November 

 

 Opening Ceremony Model European Parliament Madrid  

Welcome Mr. Juan José Lucas, First Deputy Chairman of the Spanish Senate  

Speakers H.E. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Secretary of State for the EU 

H.E. Antonis Toumazis, Ambassador of Cyprus (Presidency of the EU) 

Mrs. Elena Gil, Director of Education and Environment Area at Obra Social Caja 

Madrid  

Mrs. Sonsoles Castellano Zapatero, Coordinator Model European Parliament 

Spain / President San Patricio Foundation 

Mrs. Anna van Sminia-Meijerink, Secretary-General Model European 

Parliament Foundation 

Miguel Gómez Barba, President of the General Assembly of MEP Madrid 

 Committee meetings 

 

 

Tuesday 20 November 

 

 Committee meetings and meeting correction panel, presidency and committee presidents 

 Cultural visit for directors/teachers to Museo del Prado and Casa Encendida 

 

 

Wednesday 21 November 

 

 Excursion to Toledo for delegates and directors/teachers 

 Lobbying at Colegio Tagus in Toledo 

 

 

Thursday 22 November 

 

 General Assembly at El Congreso de los Diputados, Madrid 

 In the evening delegates and directors/teachers are received and have dinner in their respective 

embassies in Madrid 
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Friday 23 November 

 

 General Assembly at El Congreso de los Diputados 

 Closing ceremony Model European Parliament Madrid 

Speakers Mrs. Elena Gil, Director of Education and Environment Area at Obra Social Caja  

  Madrid 

Mrs. Sonsoles Castellano Zapatero, Coordinator Model European Parliament 

Spain / President San Patricio Foundation 

Mr. Michael Higgins, Model European Parliament organisation Spain 

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

Miguel Gómez Barba, President of the General Assembly of MEP Madrid 

 Dinner and farewell Party at Fundación Caja Madrid 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nederlandse delegatie internationale MEP-conferentie Madrid 2012 

 

 Aafko Boonstra, Groningen (Groningen)  Mart Lootsma, Leeuwarden (Friesland) 

 Karlijn Saris, Emmen (Drenthe)  Siebe de Roest, Nijverdal (Overijssel) 

 Emile van Hoof, Houten (Utrecht)  Kelly Clark, Almere (Flevoland) 

 Yente Teunissen, Rotterdam (regio 

Rotterdam) 

 Jeroen Ginjaar, Burgh Haamstede 

(Zeeland) 

 Lennart Zandbergen, Schijndel (Noord-

Brabant) 

 Stan Smeets, Sweikhuizen (Limburg) 

 Sterre de Geus (commissievoorzitter), 

Arnhem (Gelderland)  

 

 Begeleider: Bart Scheperboer,  

MEP-coördinator Overijssel 

Nederlandse deelnemers van de internationale MEP-
conferentie Madrid tijdens het bezoek aan de 

Nederlandse ambassadeur in Madrid. 

Nederlandse deelnemers van de internationale MEP-
conferentie Madrid in het Spaanse parlementsgebouw. 
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Indrukken van de jongeren tijdens MEP Madrid 2012 

 

“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

French delegation 

“The French delegation would first of all like to thank you for having been able to take part in the wonderful 

experience that was the Model European Parliament in Madrid. Here is our feedback that covers a certain 

number of aspects: 

- The overall organisation was run very smoothly. 

- The French delegation was very pleased with the presidency and thought they carried out their 

duties very well. 

- The welcome of the host families was unanimously appreciated and the programming of the 

meals was perfect. 

- We found all the debates very interesting and the General Assembly was well run with everyone 

afforded the opportunity to participate. Similarly, we took great interest in the lobbying. 

- The commissions went well, even though some of the French delegates found the learning curve 

quite steep at first. We all had good working relationships with the other delegates, and we found 

that we could express our opinions freely. Also, the presidents and secretaries were all very good 

and created a great atmosphere. 

The general impression the French delegation, as you can see, was most favorable and we certainly 

regard this experience as most enriching and fun.” 

 

” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Macedonian delegation  

“Following the MEP Madrid Session, the Macedonian delegation would like to express its 

deepest gratitude to you for enabling us to be part of such a wonderful experience. It was 

an exceptional opportunity to get to meet the most innovative and ambitious of young minds 

of Europe gathered in one place. Debating, sharing opinions and creating solutions on 

issues that concern our own, presents and futures presented both a challenge and a thrill 

for each and every member of our delegation. 

 

This week was truly fulfilling both professionally and socially. We will never forget entering 

the Madrid Senate, holding a speech in front of a full General Assembly and walking the 

Madrid streets along with the other delegates. We learned and got inspired by each unique 

person that we had the pleasure to meet on this journey. All of us worked together to create 

quality resolutions regardless of age, social status and nationality and that is what made 

this experience all the more refreshing and heartening. If these young people are our next 

leaders, a bright future awaits Europe.” 

German delegation 

“The last day, Friday, started for me with a nervous feeling in my stomach as I was chosen to 

hold the closing speech for my committee. (…) The open debate on our resolution went well 

and gave me the chance to improve my speech. The following speech against our work was 

very clear so that I could respond to the mentioned points in my speech. Still, the adrenalin 

ran through my veins while I was standing in front of 150 delegates, the committee 

presidents, the presidency and all the guests. But somehow I was able to handle it and 

afterwards, I felt great. During the debates on the last two resolutions, I was once again fully 

motivated and even fought with a few tears when the closing ceremony was almost over.  

 

It was sad to hear the declaration by Mister President as it was such a unique week with lots 

of new and wonderful experiences that I was looking forward to in my speech at the 

beginning of the week. In conclusion, I can say that it was a one-time opportunity to hold a 

speech in the Spanish Senate and one in the Spanish Congress in one week I am full of 

gratitude to all the people who gave me this chance and I’m glad I took. I think every 

delegate would agree with me on the point that we all learned a lot in this week.” 
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ORGANISATIE 2012 
 

 

Comité van Aanbeveling 
 

 Mr. H.D. Tjeenk Willink   Voormalig vice-President van de Raad van State 

 Mr. G.J. de Graaf    Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 Mevrouw G.A. Verbeet   Voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten- 

Generaal 

 Drs. M.J. van den Berg   Commissaris van de Koningin in Groningen 

 Mr.drs. J.C. van Baalen   Lid Europees Parlement 

 Mevrouw M.R. Schaake, MA  Lid Europees Parlement 

 De heer J.J. van Aartsen   Burgemeester van Den Haag 

 Drs. S. van der Vaart   Voormalig Hoofd Europees Parlement 

Informatiebureau in Nederland 

 

 

Bestuur 
 

 Drs. N.G.M. Wegter   Voorzitter 

 Dr. T.P. Louwerse   Secretaris 

 De heer A. van Marken   Penningmeester 

 Mr. J.H. Drost 

 Drs. V.M. Penn    Fondswerver bedrijfsleven 

 Drs. B. Scheperboer   Vertegenwoordiger provinciale coördinatoren 

 Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit   Vertegenwoordiger provinciale coördinatoren 

 

 Mr. B.J. van Sminia-Meijerink  Secretaris-Generaal Stichting MEP Nederland 

 

 

Provinciale Coördinatoren 
 

 Groningen    Drs. J.P. Frans 

 Friesland    Mevrouw I.J. van der Lijke 

 Drenthe     Drs. J.P. Franzen 

 Overijssel    Drs. B. Scheperboer 

 Gelderland    Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit 

 Utrecht     Drs. M.J. Peulen 

 Flevoland    Drs. M.E. Hiemstra 

 Noord-Holland    Drs. R. de Jager / Drs. M.J. Sierhuis 

 Zuid-Holland    Mevrouw C. Berkhout / De heer Th. L. Kooi 

 Regio Rotterdam    Drs. J.M.M. van Kleef 

 Zeeland     Drs. A. Ribbens-Pijpelink / Mevrouw A. van der Stel- 

Mondeel  

 Noord-Brabant    Drs. A.C.S.M. Peters / Mevrouw H.J.W. Steijger 

 Limburg     De heer R. Lepot 
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