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Beste lezer,
 
Met groot genoegen biedt het bestuur van Europees Jeugdparlement Nederland (EJP) u het jaar- 
verslag van 2018 aan. Gedurende het afgelopen jaar heeft de organisatie grote veranderingen en 
hoogtepunten doorgemaakt. Allereerst was het een eer om de 88e Internationale Sessie van het 
Europees Jeugdparlement te mogen organiseren in Rotterdam. Daarnaast is de keuze gemaakt 
om onze voorrondes van ééndaagse naar tweedaagse evenementen te veranderen, met daarbij 
een grote nadruk op de diversiteit en regionale spreiding van de deelnemers.
 
Onze dank gaat uit naar Maria Lojanica en haar bestuur en daarnaast met name naar de Neder-
landse en internationale vrijwilligers die gedurende het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor 
het Europees Jeugdparlement Nederland en haar evenementen. Verder danken wij alle spon-
soren en partners; hun goede wil en daadkracht ondersteunt het EJP ontzettend.
 
Ik nodig u uit om op de volgende pagina’s het overzicht van het afgelopen jaar te lezen, met 
al haar hoogtepunten en opmerkelijkheden. Daarnaast zijn eventuele vragen, opmerking en/of 
suggesties van harte welkom.
 
Vriendelijke Groet,
 

Luc Vorsteveld
Voorzitter Stichting Europees Jeugdparlement Nederland

WELKOM



OVER ONS
Het European Youth Parliament (EYP) of Europees Jeugdparlement (EJP) is een politiek onafhankelijk 
educatief project gericht op jongeren. Sinds 1987 helpt EYP scholieren en studenten om nieuwe vaar-
digheden te ontwikkelen, actief betrokken te zijn bij de maatschappij en Europa te ontdekken. EYP 
conferenties worden georganiseerd dóór en vóór jongeren: onze organisatie is volledig non-profit en 
wordt draaiende gehouden door jonge vrijwilligers die zelf ooit deelnemer waren. Zo bereikt het EYP 
per jaar bijna 35 duizend jonge mensen in 40 Europese landen. Het internationale kantoor van het EYP 
bevindt zich bij de Schwarzkopf Stiftung in Berlijn.
Wij zijn de Nederlandse fractie van het EYP. Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is gesticht 
in 1998 en bestaat dit jaar alweer 20 jaar! Wij bereiken inmiddels honderden scholieren elk seizoen.

BESTUUR 2018-2019 (v.l.n.r.): Adriaan van Streun (Internationale Coördinator), Jarne van der 
Poel (Secretaris), Annelou Snippe (PR en Fondsenwerving Coördinator), Annelotte de van der 
Schueren (Alumni Coördinator), Luc Vorsteveld (Voorzitter), Hidde Fokkema (Penningmeester).
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CONFERENTIES EN 

DEELNEMERS



METHODOLOGIE EN 
EDUCATIEVE WAARDE

In de kern is het Europees Jeugdparlement een ed-
ucatieve organisatie die zich toespitst op informeel 
peer-to-peer onderwijs. Hierbij wordt open dialoog, 
creatief denken en het sluiten van compromissen ge-
stimuleerd. Het Europees Jeugdparlement Nederland 
organiseert, met deze educatieve visie in het achter-
hoofd, een aantal jaarlijkse evenementen.

Drie programmaonderdelen zijn aanwezig in elke con-
ferentie: Teambuilding, Commissiebesprekingen en 
de Plenaire Vergadering. Tijdens elk onderdeel worden 
leerlingen opgesplitst in werkgroepen (Commissies) 
begeleid door een (internationale) vrijwilliger van het 
EYP. Het eerste programmaonderdeel is het onderling 
kennismaken tussen de jongeren en het vormen van 
een hechte groep. Nadat er een sterk team gevormd is, 
volgen er kleinschalige discussies over een Europees 
probleem. Deze problemen zijn divers en actueel, denk 
aan groene energie, mensenhandel of de vluchtelin-
gencrisis. Gedurende dit programmaonderdeel wordt 
er creatief en academisch gebrainstormd, waarna een 
wetsvoorstel wordt geschreven met daarin de prob-
leemstelling en voorgestelde oplossingen. Het derde 
en laatste punt op de agenda is het grote debat. Hierin 
worden de resoluties niet alleen gepresenteerd, maar 
volgt ook een discussie op hoog niveau over de voor- 
gestelde oplossingen van alle verschillende teams.

Als onderdeel van het cultureel programma is 
er op elke conferentie vaak een “Eurovillage”: 
een buffet met lekkernijen uit verschillende 
Europese landen. Elke school presenteert 
een ander land, zodat deelnemers andere 
culturen en tradities leren kennen.

Dit proces is ontworpen om scholieren niet 
enkel een academisch hoogstaande ervar-
ing te geven, maar ook om de scholieren te 
leren debatteren op een hoog niveau, com-
promissen te sluiten en verschillende opinies 
en standpunten mee te nemen in de dialoog. 
Een open, informele sfeer is gecreëerd om 
deze discussie te faciliteren. Doordat deelne-
mers hun eigen ideeën presenteren en delen, 
wordt er gedebatteerd zonder te vervallen in 
een rollenspel. Deze manier van informeel 
onderwijs onderscheidt zich van het regu-
liere onderwijs en geeft een meer dynamisch 
proces en een plattere autoriteitsstructuur 
aan het onderwijsproces.



DE NATIONALE 
SELECTIE CONFERENTIE

De Nationale Selectie Conferentie van 2018, vond 
plaats van 8 tot 12 februari in Utrecht. Het even-
ement werd georganiseerd door projectleiders 
Arne van Rooijen en Bente Rijnbende. Het thema 
was: “Richting een duurzaam Europa, innovatie 
omarmend”.
 
Voordat de conferentie van start ging, hebben deel-
nemers zich in werkgroepen (commissies) geïnfor-
meerd over diverse Europese onderwerpen. Hierin 
werden zij ondersteund door de Academic Prepa-
ration Kit die opgesteld werd door een team van 
Europese vrijwilligers - de commissievoorzitters. 
Zij traden op als begeleiders en facilitators voor de 
jonge deelnemers.

Gedurende de 5-daagse conferentie bespraken de 
deelnemers de onderwerpen onder leiding van 
de commissievoorzitters om vervolgens samen 
een resolutie op te stellen. De commissievoorzit-
ters waren afkomstig uit verschillende Europese 
landen. De resoluties van alle commissies zijn geb-
undeld in het Resolution Booklet.
 

Aan het begin van de conferentie kwam Victor 
Everhardt, de eerste loco burgemeester van 
Utrecht, de deelnemers toespreken. Daarna 
hebben de commissies vergaderd in ruimtes 
van de Universiteit Utrecht en op de laatste dag 
vond de Plenaire Vergadering plaats in theater-
zaal van de Basis voor Algemene Kunst (BAK) in 
Utrecht. Hier kregen de deelnemers de kans om 
de resoluties te bespreken en met elkaar over de 
daarin opgenomen belangrijke Europese prob-
lemen te debatteren.

“Omdat ik aan het wetsvoorstel had 
meegeschreven, voelde ik me zelfverze-
kerd tijdens het debat, omdat ik 100% 
achter ons voorstel stond. Ik zou in een 
oogwenk nog een keer meedoen.”

 

‘‘
Saskia (18) deed mee aan de Nationale Ronde 

in Utrecht



“Ik kwam hier omdat een vriend op school me hierheen had 
gesleept, maar ik heb geen moment spijt gehad. Hoe verfris-
send is het om op deze manier te werk te gaan: intens samen-
werken met complete vreemdelingen”

– Stijn (17)

“Dankzij EJP ben ik met verschillende mensen in contact 
gekomen. Het heeft me geholpen om mijn horizon te ver-
breden. Door EJP heb ik vrienden voor het leven gemaakt.”

- Salima (18)

“EJP heeft me geholpen mijn mening te uiten en rekening 
te houden met de mening van mensen die het niet met 
mij eens zijn. Ik vond het fijn om nieuwe mensen te ont-
moeten en te leren over actuele onderwerpen”

- Lea (16)

ERVARINGEN
VAN DEELNEMERS



DE VOORRONDES
EJP Nederland begint op het regionale niveau 
met vier of vijf voorrondes. Scholieren van 
verschillende middelbare scholen uit Neder-
land komen hier bij elkaar om voor het eerst 
kennis te maken met het EJP-programma. Op 
deze voorrondes worden enkele scholen uit-
genodigd voor onze nationale conferentie. Alle 
Nederlandse deelnemers van Utrecht 2018 zijn 
geselecteerd op de vijf voorrondes van vorig 
jaar. Echter, ook scholieren die niet geselect-
eerd zijn, kunnen actief blijven bij het EJP als 
deelnemer of als vrijwilliger, door zich met een 
geschreven motivatie aan te melden voor onze 
evenementen.  Iedereen die gemotiveerd is, is 
welkom!

Traditioneel gezien duurden de voorrondes 1 
dag, en waren alle drie programmaonderdelen 
van het EJP in dit korte programma verwerkt. 
Vanaf 2016 is er geëxperimenteerd met meer-
daagse voorrondes, waarbij de scholieren ook 
een nacht overnachten. 

Dit geeft hen meer tijd om langer en uitgebreider de 
Europese problematiek te verkennen, maar ook om 
elkaar beter te leren kennen en cultuur-overschr-  
ijdende vriendschappen te sluiten. De meerdaagse 
voorronde zorgt aantoonbaar voor meer diepgang 
en een rijkere ervaring: 71,4% van de bevraagde 
scholen gaf aan dat de meerdaagse voorronde een 
betere ervaring was voor hun leerlingen. Met ingang 
van dit jaar zijn wij daarom compleet overgestapt 
op meerdaagse voorrondes.
 
In het najaar van 2018 organiseerde EJP Nederland 
daarom vier voorrondes die allen twee dagen du-
urden. Dit project werd overzien en gecoördineerd 
door bestuursleden Jarne van der Poel en Annelotte 
de van der Schueren, en opgezet door acht project-
leiders. Op deze voorrondes zijn deelnemers gese-
lecteerd die zullen deelnemen aan onze Nationale 
Conferentie van 2019. Deze zal plaatsvinden in Am-
sterdam van 8 tot 11 februari, georganiseerd onder 
leiding van projectleider Thanos Theofanakis.

PROJECTLEIDERS VAN DE VOORRONDES 2018-2019 (v.l.n.r.): Annelotte, Jarne, 
Hannah, Bente, Tim, Dorith, Lucas, Pien, Tom. Niet afgebeeld is Jelmer.
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“De voorronde in Hoorn moet staan voor alles wat EJP voor ons persoonlijk betekent: actief 
burgerschap, betrokkenheid, eenheid” aldus projectleiders Tim van Woezik en Lucas Taams. 
De voorronde in Hoorn verzamelde 46 scholieren en vond plaats op het Tabor Werenfridus 
College. Het debat vond plaats in de raadszaal van Gemeente Hoorn en werd voorgezeten 
door Manon Schurch (Zwitserland). Gastsprekers waren onder andere de Burgemeester van 
Hoorn, dhr. Jan Nieuwenburg, en dhr. Hans Huibers – voorzitter van de West-Friese bedrijven-
groep.
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De tweede voorronde vond plaats in het laatste weekend van november in het zuidelijke 
Breda: een stad met een internationaal karakter, “maar een Bourgondische sfeer” volgens 
projectleiders Pien Kiliaan en Tom Suelmann. De voorronde van Breda verzamelde 42 jonge 
deelnemers voor twee dagen op het Mencia de Mendoza Lyceum. Het debat vond plaats in 
het prachtige raadhuis in het historische centrum van Breda en werd voorgezeten door Kevin 
Boland (Ierland). Gastsprekers waren de rector van het Mencia de Mendoza Lyceum, dhr. Jan 
Hadders, en de burgemeester van Breda, dhr. Paul Depla, die ook partner van het Europees 
Jeugdparlement Nederland is.

..



De derde voorronde vond plaats in Haarlem en werd georganiseerd op het Mendelcollege 
onder leiding van jonge projectleiders Bente Vissel en Dorith Blijleven. Er deden 54 leerlin-
gen mee voor twee dagen. Het debat werd voorgezeten door Aicha Bouchelaghem uit Zwit-
serland. Gastspreker was onder andere dhr. Jur Botter, wethouder van Gemeente Haarlem, 
die dit evenement hebben gesteund.
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De vierde en laatste voorronde vond plaats in Delft en werd georganiseerd op het Christelijk 
Lyceum Delft en de TU Delft. Gemeente Delft was een belangrijke sponsor van dit project, en 
wethouder dhr. Bas Vollebregt was gastspreker. Projectleiders Hannah Wessels en Jelmer 
de Haan hadden duurzaamheid tot kernwaarde van hun evenement gemaakt, met duur-
zame materialen en catering. Onderwerpen die werden besproken waren onder andere ver-
duurzaming van de vee-industrie; stedelijke effecten van klimaatverandering; recyclen en 
de circulaire economie. Het debat werd voorgezeten door Mariam Kunchuliya uit Oekraïne.
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INTERNATIONAAL



Na het succes van het Benelux trainings- 
weekend afgelopen jaar, heeft EYP Ned-
erland dit jaar weer uitgebreid samenge- 
werkt met EYP België en EYP Luxemburg, 
alsook de Benelux unie. Kroonstuk van 
deze samenwerking dit jaar was het 
2-daagse Benelux Forum in Brussel, waar 
49 leerlingen en studenten samenkwamen 
om resoluties te schrijven en over deze te 
debatteren. Ook was er de mogelijkheid 
voor deelnemers om met de parlemen-
tariërs en functionarissen van het echte 
Benelux Parlement te spreken en hen vra-
gen te stellen. 

SAMENWERKING MET BUURLANDEN:

HET BENELUX FORUM

Het debat werd georgan-
iseerd door een interna-
tionaal team van EYP vrij- 
willigers, tezamen met 
functionarissen van de Ben-
elux Unie. Het debat werd 
voorgezeten door de heer 
André Postema, voorma-
lig fractievoorzitter van de 
PvdA in de Eerste kamer, al-
sook door twee EYP alumni, 
Tom Suelmann (NL) en Marie 
Frostin (FR).



De Stichting Europees Jeugdparlement Ned-
erland (SEJPN of EYP NL) is de Nederlandse 
nationale fractie van het European Youth 
Parliament (EYP), een programma van de 
Schwarzkopf Stiftung. Dit betekent dat wij ook 
meedoen aan de internationale besluitvorm-
ing. Elk jaar zijn er twee vergaderingen van de 
Board of National Committees, waar EYP NL 
tezamen met de 37 andere landen voorstellen 
kan indienen en kan stemmen over het inter-
nationale beleid.

INTERNATIONALE BESLUITVORMING: 
DE BOARD OF NATIONAL COMMITTEES VERGADERT

 Vóór beide vergaderingen heeft EYP NL getracht ook 
de meningen van onze alumni te verzamelen om 
deze te vertegenwoordigen in de BNC-vergaderin-
gen, alsook achteraf inzage in het verloop van de ver-
gadering geprobeerd te verschaffen. Eén belangrijke 
innovatie van afgelopen jaar is dat, mede met steun 
van EYP NL, er een netwerk-wijde ‘Participant Wel-
fare Policy’ is aangenomen, wat tracht standaarden 
voor elk land op te zetten omtrent het welzijn van 
deelnemers en vrijwilligers, alsook contactpersonen 
aan te wijzen indien er iets verkeerd gaat.

DELEGATIES EN VRIJWILLIGERS 
NAAR HET BUITENLAND
Aan het begin van het jaar hadden we onze 
Nationale Selectie Conferentie in Utrecht, 
waar we zowel scholen als individuele leer-
lingen selecteerden om namens ons naar 
het buitenland te gaan. In totaal hebben we 
79 leerlingen naar zowel grotere of kleinere 
buitenlandse evenementen kunnen afvaar-
digen. 18 leerlingen hebben Nederland ver-
tegenwoordigd in de twee grootste en meest 
prestigieuze evenementen van het EYP 
netwerk, de Internationale Sessies.

Na mee te doen aan een voorronde en eventueel 
nationale of zelfs internationale conferentie, krijgen 
Nederlandse alumni de kans om zich aan te melden 
als vrijwilliger in het buitenland. Onze vrijwilligers 
begeleiden nieuwe leerlingen die deelnemen aan 
conferenties, versterken het organisatorische team 
of verzorgen de media output van de conferenties. 
Zo kunnen onze alumni zich nog verder ontwikkel-
en, zowel academisch als persoonlijk. Vrijwilliger zijn 
bij EYP betekent individueel reizen, nieuwe mensen 
ontmoeten en een heleboel waardevolle ervaringen 
opdoen. 



landen waar nederlandse vrijwilligers 
actief zijn geweest dit jaar

leden van nederlandse delegatie naar 
een sessie in het buitenland

leden van nederlandse delegatie naar 
een internationale sessie





ROTTERDAM 2018



DE INTERNATIONALE SESSIE 

IN ROTTERDAM
Sinds 1988 organiseert het European Youth Parliament elk jaar drie Internationale Conferenties: de 
drie grootste en belangrijkste speerpuntactiviteiten van het netwerk. De organisatie van een dergelijke 
conferentie wordt uitbesteed aan één van de Nationale Comités en voorbereidingen beginnen twee 
jaar van tevoren. In 2016 werd het bod van Europees Jeugdparlement Nederland om een Internatio-
nale Conferentie te organiseren, gehonoreerd. Dit initiatief was genomen door projectleiders Yannick 
Louwerse en Constanza Schoute. Samen met hun organiserend comité maakten zij dit evenement dit
jaar tot een realiteit.

HET ORGANISEREND COMITÉ (v.l.n.r.): Merel Blok, Tom Cobbenhagen, Constanza Schoute, 
Yannick Louwerse, Noor ten Harmsen van der Beek, Zina Janssen.
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ROTTERDAM 2018

Tussen vrijdag 12 en zondag 21 oktober 2018 
verzamelden zich meer dan 310 deelnemers 
en internationale vrijwilligers in Rotterdam. In 
het kader van het thema “Discovering Global 
Europe”, discussieerden de deelnemers over 
Europa’s plek in en connecties met de wereld. 
Ook de Internationale Sessies volgen hierin de 
drie stappen van onze methodologie: kennis-
making, kleinschalige discussies en ten slotte 
een plenair debat. Enkele van de uitdagende 
en actuele onderwerpen die aan bod kwamen, 
waren: de betrekkingen tussen de EU en de 
Sahel-regio; de druk op het Europese asielstel-
sel door toestroom van vluchtelingen en een 
Europees plan van aanpak voor belastingont-
duiking.

De dialoog werd ook gevoerd met politici. Als 
onderdeel van de conferentie werd op 15 okto-
ber een vragenuur georganiseerd met Violeta 
Bulc, de  Europese  Commissaris voor Vervoer, 
met wie deelnemers enthousiast in gesprek 
gingen over tal van onderwerpen. 

Andere  gastsprekers  gedurende  de  conferentie 
waren Lukas Fendel, de uitvoerend bestuurder van 
het EJP, en Andrea Vonkeman, het hoofd van UN-
HCR Nederland, een van de partners die samen 
met vele anderen dit evenement mogelijk heeft ge-
maakt. 

Het UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties en steunt het Europees Jeugdpar-
lement al enkele jaren, door hun expertise te ver-
lenen over meerdere onderwerpen. Daarnaast heb-
ben 2 jongeren met een vluchtelingenachtergrond 
deelgenomen aan Rotterdam 2018, dankzij dit 
partnerschap. Zo stellen wij de activiteiten van het 
Europees Jeugdparlement voor iedereen open, en 
ontstaan grens en cultuur overschrijdende vriend-
schappen.

De verbinding van de stad Rotterdam met de deel-
nemers was een onmisbaar onderdeel van de 
visie en het doel van dit evenement. Deelnemers 
overnachten in de iconische kubushuizen en het 
plenaire debat vond plaats in de historische Ho-
flaankerk in Rotterdam-Kralingen.



UNDERSTANDING

EUROPE



UNDERSTANDING 
EUROPE

Naast de organisatie van de voorrondes en de na-
tionale conferentie werkt het EJP NL sinds 2016 
samen met het “Understanding Europe” Project. 
Dit jaar is deze samenwerking weer verlengd tot 
minimaal juni 2019. Het doel van dit project is om 
jongeren basiskennis van Europese politiek te ver-
schaffen en om ze te motiveren om politiek actief 
te worden in Europa.

Dit doel wordt bereikt door middel van het geven 
van vier uur durende “EU Crash courses” waarin 
drie vragen centraal staan:

 Waarom is de EU opgericht?
 Wie is de EU?
 Wat doet de EU?

Het afgelopen jaar is een succesvol jaar gew- 
eest voor het Understanding Europe project. 
Er zijn meer dan 30 cursussen gegeven door 14 
trainers. Uit enquêtes blijkt ook dat de scholie-
ren erg tevreden waren met de cursussen. Bijna 
90 procent van de ondervraagden vond dat ze 
meer hadden geleerd over de drie onderwer-
pen die centraal stonden.

Afgezien van het succes van de cursussen zijn er 
ook andere successen geboekt. Zo is er samen 
met Understanding Europe ook een panel de-
bat georganiseerd tijdens de Nationale Ronde 
in Utrecht afgelopen jaar. Ook is het jaarlijkse 
trainingsweekend gezamenlijk met Under-
standing Europe georganiseerd. Hierdoor kon-
den er meer deelnemers naar het weekend 
komen en was de kwaliteit hoger dan voorheen.



ACTIVITEITEN VOOR ALUMNI

COMMISSIES EN



WORKSHOPS

Al jaren geeft Europees Jeugdparlement Nederland kosteloos cursussen aan middelbare scholen door 
Nederland. Deze wervende en voorbereidende workshops worden gegeven door jongeren, aan jon-
geren, om op interactieve wijze kennis te maken met onze organisatie. In 2018 hebben elf scholen een 
dergelijke workshop ontvangen. Workshops worden ontworpen door en staan onder leiding van de 
secretaris en een workshop coördinator. In 2017-2018 stond het team onder leiding van Basia van Vliet 
en Laura Korn. Dit werd in 2018-2019 overgenomen door Wout Sartorius en Jarne van der Poel. Het 
workshop-team in 2018 bestond uit tien jonge vrijwilligers.

HET WORKSHOP COMMISSIE (v.l.n.r.): Stijn Vleugels, Wout Sartorius (coordinator), Suzanne 
van Spijker, Saviel ter Hart, Aniek Wiegand, Zep van de Visse, Luuk van Dongen, Natalia van 
Dijk. Niet afgebeeld zijn Laura Korn, Frances Speekenbrink en Marijn-Sterre Huijers. 



PR & DESIGN
Sinds twee jaar heeft het Europees Jeugdparlement Nederland een PR en Design commissie. Deze is 
opgericht om alle communicatie, publicaties en media-kanalen van EJP Nederland op een efficiënte 
wijze te onderhouden. De commissievoorzitter van 2018-2019, Sofie de Jong, heeft in juni 2018 de 
commissieleden een training gegeven in grafisch ontwerp. De commissie heeft dit jaar voor de sticht-
ing de logo’s van onze vijf conferenties, alle output op sociale media en de lay-out van verscheidene 
publicaties verzorgd.

DEVELOPMENT DAY

In de laatste jaren heeft het Bestuur van Stichting EJP steeds meer getracht om alumni van de organ-
isatie te betrekken bij de besluitvorming. In dit kader werd op 9 juni een Development Day georgan-
iseerd. Hier kwamen verschillende alumni bij elkaar om ideeën uit te wisselen over hoe de stichting 
verder ontwikkeld en verbeterd kon worden. Onderwerpen die onder andere zijn besproken, waren: 
het verbeteren van welzijn van deelnemers en vrijwilligers; manieren om meer inspraak van alumni te 
faciliteren; het betrekken van een meer diverse scholen-pool bij onze conferenties.



LUSTRUM

REGIONAL 
REPRESENTATIVES

Het bestuur van EJP organiseert regel-
matig sociale activiteiten voor onze alum-
ni. Deze sociale activiteiten worden geor-
ganiseerd om het netwerk van alumni op 
te bouwen en te versterken, met als resul-
taat een goede, hechte en gemotiveerde 
vrijwilligersbasis. Voorheen werden deze 
opgezet door onze Alumni Commissie. Op 
initiatief van de huidige Alumni Coördina-
tor (Annelotte de van der Schueren, NL) is 
deze Alumni Commissie vervangen, en zijn 
de Regional Representatives in het leven 
geroepen.

Hiermee werd tegemoet gekomen aan de grote vraag 
naar meer regionale spreiding van onze activiteiten. Doel 
was om evenementen toegankelijker te maken voor alle 
alumni verspreid door Nederland, en zodoende de even-
ementen laagdrempelig te houden. Het land is verdeeld 
in vier regio’s, gebaseerd op waar onze alumni wonen en 
vandaan komen. Iedere regio heeft twee Regional Repre-
sentatives, die in hun eigen regio sociale activiteiten or-
ganiseren in samenwerking met de Alumni Coördinator. 
Activiteiten variëren van een stadstocht en speurtocht in 
Delft; tot een spelletjesavond in Breda; tot een bezoek 
aan de mergelgrotten van Maastricht.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor het Europees Jeugdparlement Nederland. De stichting 
bestaat nu al 20 jaar en dat betekende dat wij ons vierde lustrum hebben gevierd. Om deze reden 
is een Lustrumcommissie in het leven geroepen, onder leiding van Jelle de Ruiter (NL). Het vierde 
lustrum van EJP Nederland werd gevierd met verschillende activiteiten door het land. Hoogtepunt 
aan het eind van het lustrumjaar was een grootschalig diner en gala met ongeveer 90 aanwezigen, in 
Rotterdam. Dit was een mooie gelegenheid voor nieuwe actieve vrijwilligers om oud-vrijwilligers en 
oud-bestuursleden te ontmoeten die veel voor de stichting betekend hebben.



17E ALUMNI WEEKEND

Ieder jaar organiseert het EJP twee Alumni Weekenden. Deze zijn, net als de sociale activiteiten geor-
ganiseerd door de Regional Representatives, bedoeld om onze alumni betrokken te houden bij de 
organisatie. Tijdens het eerste Alumni Weekend, doorgaans in maart, krijgen de nieuwe alumni de 
kans om de oudere alumni te leren kennen en elkaar opnieuw te zien. Dit weekend wordt voornamelijk 
gezien als een sociaal weekend, met tot doel het opbouwen en onderhouden van vriendschappen en 
netwerken. Daarnaast vindt tijdens dit weekend altijd de wisseling van besturen plaats. In maart 2018 
organiseerde het EJP Nederland zijn 17e Alumni Weekend in Austerlitz, waar we in de prachtige bossen 
bij elkaar kwamen voor een weekend van leuke activiteiten, in een fabuleus fitness thema. Hier namen 
wij afscheid van het Bestuur van Maria Lojanica, en trad het Bestuur van Luc Vorsteveld aan.

18E ALUMNI TRAINING WEEKEND

Het tweede Alumni Weekend van het jaar is een trainingsweekend voor alumni. Zij krijgen hier de kans 
om te leren wat het betekent om vrijwilliger voor het EJP te zijn, zowel in Nederland als in het buiten-
land. Het is een weekend vol met interessante workshops over het begeleiden van deelnemers, het 
organiseren van een conferentie en het creëren van media. In september 2018 is het EJP de bossen van 
Vierhouten ingetrokken voor ons 18e Alumni Weekend. Maar liefst 41 deelnemers volgden trainingen 
van een team van drie zeer ervaren trainers onder leiding van Marta Sznajder (PL). Naast trainingen 
was ook dit Alumni Weekend een kans voor de alumni om elkaar weer te zien en nieuwe mensen te 
ontmoeten. Zo kwam het sociale aspect van dit weekend natuurlijk terug in het feest met als thema 
“Videogames”.
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Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
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Alle mensen die zich inzetten voor EJP Nederland doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
De doelstelling van EJP Nederland is statutair als volgt vastgesteld: ‘De stichting heeft ten doel het leveren van een bij-
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