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Beste lezer,
Met trots presenteer ik u het jaarverslag van Stichting Europees Jeugdparlement 
Nederland (SEJN) over het jaar 2020. In het afgelopen jaar stonden veel grote thema's 
centraal, zoals bijvoorbeeld  de voorbereiding voor het international Forum in Maastricht in 
2021 en de ontwikkeling van een nieuwe 5-jarenstrategie.

Naast deze hoogtepunten was 2020 echter ook een turbulent jaar, voor zowel de stichting 
als het hele platform. Sinds maart zagen wij gezamenlijk de wereld op slot gaan uit 
voorzorg voor een pandemie en zo heeft ook SEJN haar activiteiten moeten verplaatsen 
of aanpassen gedurende het hele jaar. Echter was dit daardoor ook een heel leerzaam jaar 
voor de organisatie. Dankzij de onverwachte omstandigheden werd er veel flexibiliteit 
en creativiteit vereist van de organisatie en haar vrijwilligers, waardoor er veel lessen zijn 
geleerd over hoe de organisatie zich kan ontwikkelen en wenden om haar educatieve 
waarde nog beter te kunnen overdragen aan leerlingen door heel Nederland.

Onze dank gaat uit naar alle leerlingen, docenten en vrijwilligers, partnerorganisaties en 
sponsoren die betrokken zijn geweest bij onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hun inzet, 
vertrouwen en waardevolle bijdragen hebben SEJN ontzettend ondersteund, vooral in de 
ongekende periodes in 2020.

Mochten enige suggesties, vragen en/of opmerkingen bij u opkomen, dan zien wij deze 
graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Tom Cobbenhagen
Voorzitter 2020-2021
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
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Het European Youth Parliament (EYP) of Europees Jeugdparlement is een politiek 
onafhankelijk educatief project gericht op Europese jongeren. Sinds 1987 helpt EYP 
scholieren en studenten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, actief betrokken te 
zijn bij de maatschappij en Europa te ontdekken. EYP conferenties worden georganiseerd 
door en voor jongeren: onze organisatie is volledig non-profit en wordt draaiende 
gehouden door jonge vrijwilligers uit heel Europa. Op deze manier bereikt het EYP per 
jaar gedurende ongeveer 500 evenementen meer dan 30  duizend jonge mensen in 40 
Europese landen. Het EYP is een onderdeel van de in Berlijn gevestigde Schwarzkopf 
Stiftung.

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (SEJN) is de Nederlandse afdeling van het 
EYP. SEJN is gesticht in 1998. Gedurende de afgelopen 21 jaar zijn wij uitgegroeid tot een 
organisatie die elk jaar honderden scholieren bereikt. 

Bestuursopstelling 2020-2021 v.l.n.r.: Hannah Wessels (Nationaal Coördinator), Suzanne van 
Spijker (Penningmeester), Tom Cobbenhagen (Voorzitter), Elmar Post (Alumni Coördinator), 
Mariëtte Peutz (Secretaris) en Erik Koeken (Internationaal Coördinator)

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

Drie programmaonderdelen zijn aanwezig in elke conferentie: 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 maatschappelijk probleem 
met betrekking tot Europa en/of de EU. Deze problemen zijn divers en actueel; 
denk aan groene energie, mensenhandel en de vluchtelingencrisis. Gedurende de 
commissiebesprekingen wordt er creatief nagedacht op innovatieve en dynamische 
wijze, waarna een wetsvoorstel wordt geschreven met daarin een probleemstelling en 
voorgestelde oplossingen. Het derde en laatste punt op de agenda is het plenair debat. 
Hierin worden de resoluties niet alleen gepresenteerd, maar volgt ook een constructieve 
discussie op hoog niveau over de voorgestelde oplossingen van alle verschillende 
commissies.

Naast het hierboven beschreven academische programma is er ook ruimte voor culturele 
uitwisseling. Als onderdeel van het cultureel programma wordt vaak een zogeheten 
“Eurovillage” georganiseerd: een buffet met lekkernijen uit verschillende Europese 
landen. Elke deelnemende school presenteert een ander land, zodat deelnemers andere 
culturen en tradities leren kennen.

Dit proces is ontworpen om scholieren niet enkel academisch uit te dagen, maar ook 
om constructief en inhoudelijk debat te stimuleren, compromissen te leren sluiten en 
verschillende kanten van een probleem te leren bekijken. Een open, informele sfeer 
wordt gecreëerd om deze discussie te faciliteren. Doordat deelnemers hun eigen ideeën 
presenteren en delen, wordt er gedebatteerd zonder te vervallen in een rollenspel. 
Deze manier van informeel onderwijs onderscheidt zich van het reguliere onderwijs 
en geeft een meer dynamisch leerproces en een plattere autoriteitsstructuur aan het 
onderwijsproces.

Methodologie en
educatieve waarde
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Handelswijze
Tijdens het gehele jaar stond de veiligheid van vrijwilligers en deelnemers voorop. 
Naarmate de pandemie en maatregelen zich ontwikkelden in Nederland, heeft SEJN 
strak toezicht gehouden op de gevolgen van deze maatregelen op de activiteiten van 
de stichting. De werkwijze van SEJN met betrekking tot de coronacrisus hetzelfde als 
die van de Rijksoverheid; de "Dutch Approach". Dit hield in dat er geen vroegtijdige 
keuze werd gemaakt, maar dat er met de input van experts zoveel en zolang mogelijk 
keuzemogelijkheid werd vastgehouden om uiteindelijk een weloverwogen besluit te 
nemen op het punt waar dit nodig was. 

Tijdens het gehele jaar hebben vrijwilligers van SEJN periodiek contact gehad met de 
relevante overheidsinstanties op regionaal en nationaal niveau om meer actuele en 
specifieke informatie in te winnen over de haalbaarheid en veiligheid voor evenementen. 
Er werden voor de verschillende evenementen een aantal scenario's uitgewerkt die 
pastten bij de richtlijnen van de Rijksoverheid en regionale instanties. Naarmate de 
situatie zich ontwikkelde, werden scenario's aangepast of uitgesloten.

Deze scenario's hadden met name betrekking op het fysiek samenkomen van 
deelnemers en/of vrijwilligers. Tijdens een groot deel van 2020 was een gelimiteerde 
groepsvorming toegestaan voor evenementen en onderwijsactiviteiten, mits natuurlijk 
aan de basisregels werd voldaan. In deze scenarios zaten ook uitgebreide concepten 
voor doorstroming, groepsgrootte en hygiene verwerkt, voor de veiligheid van alle 
aanwezigen.

Naarmate evenementen dichterbij kwamen, werd er een beslissingsmoment 
gedefiniëerd waar de huidige status van richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid 
werden geëvalueerd en op basis daarvan werd het veiligste scenario gekozen. Vanwege 
de intensiteit van de tweede golf in het najaar is uiteindelijk voor elk afzonderlijk 
evenement gekozen voor het digitale scenario. Dit hield in dat deelnemers van de 
activiteiten niet fysiek werden uitgenodigd om samen te komen en alle programma-
onderdelen digitaal plaatsvonden via verschillende platformen.

Het Europees 
Jeugdparlement en 
COVID-19
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Geleerde lessen
Door de schuiving van fysieke naar digitale activiteiten hebben de vrijwilligers betrokken 
bij de organisatie veel creativiteit en flexibiliteit moeten tonen. Zo moesten de 
oorspronkelijke activiteiten worden gedigitaliseerd om de educatieve waarde van het 
Europees Jeugdparlement te blijven kunnen overbrengen.

Hierdoor zijn verschillende digitale platformen gebruikt in het afgelopen jaar, voor het 
communiceren met deelnemers, het uitwisselen en uitwerken van ideeën en het houden 
van een plenaire vergadering.

Van deze grote transitie naar digitale platformen, hebben veel mogelijkheden zich 
gepresenteerd om meerdere mensen te bereiken in Nederland en ze te betrekken bij 
onze activiteiten, ongeacht hun locatie in Nederland of Europa. Deze digitale platformen 
zullen in de normale activiteiten in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen, ter 
ondersteuning of vervanging van programma-onderdelen of activiteiten daarin. Hierdoor 
zou de implementatie van de educatieve waardes van het Europees Jeugdparlement nog 
daadkrachtiger kunnen worden overgebracht.



Amsterdam
Aan Amsterdam deden 43 scholieren via de digitale weg 
mee. De focus lag in Amsterdam op de bescherming van de 
mensenrechten in crisistijden. Zo was er aandacht voor de 
verkiezingen in Belarus en de gevolgen van de pandemie 
voor de privacy. Daarnaast was er ook een inspirerende 
spreker aanwezig die met de scholieren en vrijwilligers 
sprak over mentale gezondheid en de gevolgen van de 
pandemie daarop. 

De Regionale Selectie Conferenties zijn voor veel van onze deelnemers hun eerste ervar-
ing met EYP. Zij dienen als introductie tot EYP, met een ingekort programma van 2 dagen. 
Deelnemers van de Regionale Selectie Conferenties zijn daarna volwaardig alumni van 
EYP-NL, wat ze de mogelijkheid geeft om geselecteerd te worden voor langere conferen-
ties of om als vrijwilliger verder bij te dragen aan de organisatie. 

Oorspronkelijk was het plan om in het najaar van 2020 een reeks fysieke Regionale Se-
lectie Conferenties te houden in Amsterdam, Delft, Heemstede en Utrecht. Echter gooide 
COVID-19 hier roet in het eten: het was simpelweg niet verantwoord om deze sessies 
fysiek door te laten gaan met deelnemers uit heel Europa. Daarom is er voor gekozen 
om deze 4 evenementen digitaal te laten plaatsvinden, met een enkele verschuiving in 
de data van het evenement tot gevolg. Hoewel de evenementen digitaal plaatsvonden, 
bleven ze wel hun oorspronkelijke titel (met referentie aan de stadsnaam) houden. 

Verder werd er ook geëxperimenteerd met een nieuwe manier van informatieuitwisseling 
met deelnemers. Zoals voorheen vaak een samengesteld boekje met de academische 
informatie werd verschaft aan scholen, werd er dit jaar optimaal gebruik gemaakt van 
de website, om zo een interactieve manier te bieden voor leerlingen om zichzelf voor te 
bereiden op de conferentie.

Regionale Conferenties

Heemstede
Midden december kwamen er 31 scholieren uit heel 
Nederland digitaal samen. Bij Heemstede lag de focus 
op het leggen van verbinding en het bevorderen van de 
persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Er was 
bijvoorbeeld aandacht voor staatloosheid, het corona 
noodfonds en de aanwezigheid van fake news van op 
social media. Tijdens het debat kwam de burgemeester van 
Heemstede langs om met de jongeren te praten over actief 
burgerschap en de toekomst van EYP als een organisatie.

Utrecht
Vanuit Utrecht werd de derde Regionale Selectie 
Conferentie georganiseerd. Op deze conferentie kwamen 
35 scholieren samen. Dit evenement had een primeur: 
voor het eerst vond het evenement verspreid over 3 
dagen plaats. Daarnaast bood Utrecht ook veel ruimte 
voor buitenlandse scholieren om deel te nemen, wat het 
internationale karakter van het evenement versterkte. 
Hierdoor waren er naast Nederlanders ook scholieren uit 
meer dan 10 verschillende landen ook aanwezig. Op het 
evenement was er aandacht voor rechtsstatelijkheid en 
burgerschap.

Delft
Net als in Utrecht, was er ook bij Delft een brede 
vertegenwoordiging van buitenlandse deelnemers. De 
onderwerpen die in Delft besproken waren liggen in 
lijn met het imago van Delft als een technische hub van 
kennis. Zo was er aandacht voor technologische defensie, 
kernenergie en digitalisering van de arbeidsmarkt. Bij dit 
evenement waren 31 scholieren aanwezig. 

Jaarverslag 20208
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Een van de grootste conferenties van het SEJPN is de Nationale Conferentie. Op deze 
conferentie komen de deelnemers samen die vanuit de 4 Regionale Conferenties van 
het vorige seizoen (2019-2020) zijn geselecteerd. Ook is een groot aantal internationale 
deelnemers aanwezig, om zo de cultuur-uitwisseling te versterken en het internationale 
karakter van de organisatie te behouden. 

Tijdens de conferentie werden ook nieuwe ideeën uitgeprobeerd, zoals een 
Euroconcert, om verdere culturele uitwisseling te stimuleren tussen deelnemers. 
Verder was duurzaamheid ook een belangrijk aspect, door het limiteren van 
eensgebruiksmaterialen, afval scheiden, overgebleven voedsel doneren en het gebruik 
van schone mobiliteit tijdens de conferentie.

In 2020 vond de Nationale Conferentie plaats van 6 februari tot en met 10 februari in 
Den Haag en was daarbij de eerste keer dat een Nationale Conferentie in Den Haag 
plaatsvond. De verschillende programma-onderdelen werden gehouden in verschillende 
locaties in de regio, zoals de New World Campus en het Laaktheater, en als klap op de 
vuurpijl vond de Plenaire Vergadering plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

In deze historische zaal hielden de 149 deelnemers zich bezig met onderwerpen onder 
het thema ‘Empowering Tomorrow: Shaping Europe’s Approach to the Sustainable 
Development Goals’. Binnen dit thema passeerden onderwerpen als jeugdwerkloosheid, 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer, en anti-corruptie de revue. 
Alvorens de plenaire vergadering werden deelnemers toegesproken door de eerste 
ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Ockje Tellegen, die bewondering uitsprak aan de 
deelnemers over hun betrokkenheid bij deze maatschappelijke thema's.

Deze conferentie werd mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, die wij graag 
willen bedanken voor hun bijdrage. Steun is verleend door de gemeente Den Haag, de 
provincie Zuid-Holland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NAVO, 
DSM, Fonds 1818 en de Albert Heijn. 

Nationale Conferentie

Jaarverslag 202010
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Internationale besluitvorming: de Board of National Committees 
vergadert
De Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (SEJN) 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 besluitvorming 
binnen het EYP. Elk jaar zijn er twee algemene vergaderingen van de Board of National 
Committees (BNC), waar SEJN tezamen met de 37 andere EYP landen voorstellen kan 
indienen en kan stemmen over het internationale beleid van de overkoepelende EYP 
organisatie. Tijdens de vergaderingen in 2020 zijn belangrijke besluiten genomen. Zo 
hebben we de training van vertrouwenspersonen nog verder uitgebreid en ingevuld, om 
ervoor te zorgen dat het EJP voor alle deelnemers een veilige omgeving is en hebben we 
het feedback systeem verbeterd, zodat onze deelnemers en vrijwilligers zoveel mogelijk 
ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. 
 
Nederlandse alumni als vrijwilliger in het buitenland
Na deelname aan een regionale en eventueel nationale of zelfs internationale 
conferentie, krijgen Nederlandse Alumni van het EYP de kans om zich aan te melden 
als vrijwilliger op evenementen 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 ontwikkelen, zowel academisch als persoonlijk. Vrijwilliger zijn bij EYP betekent 
individueel reizen, nieuwe mensen ontmoeten en een heleboel waardevolle ervaringen 
opdoen. Hoewel 2020 het reizen aanzienlijk beperkte, bleef de culturele uitwisseling 
in tact. Zo hebben er veel vrijwilligers deelgenomen aan digitale activiteiten en 
evenementen die in het buitenland georganiseerd werden.

Buitenlandse deelnemers op Nederlandse evenementen
Om de internationale uitwisseling van ideeën en culturen verder te stimuleren, heeft 
EYP-NL ervoor gekozen om buitenlandse deelnemers mee te laten doen aan onze eigen 
evenementen. Door de digitale vorm van de evenementen was dit makkelijker dan 
voorheen.

Internationaal

Jaarverslag 202012
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Trainingen en 
Understanding Europe

Trainingweekend Campine 2020
In het najaar werd er in samenwerking met het Europees Jeugdparlement in België, 
Frankrijk, Duitsland en Luxemburg een trainingweekend georganiseerd in België. Dit 
weekend was een ontwikkeling gebaseerd op de Benelux Training Weekenden die in 2017 
en 2019 hebben plaatsgevonden in Rotterdam.

Vanwege het digitale karakter was het mogelijk om ook deelnemers te betrekken uit 
Duitsland en Frankrijk. In september hebben 30 deelnemers van deze landen digitaal 
modules gevolgd waardoor zij hun professionele vaardigheden konden aanscherpen, om 
zowel binnen het Europees Jeugdparlement te gebruiken, maar ook in een studie of baan 
toe te kunnen passen.

Deze modules werden gegeven door oudere vrijwilligers binnen het netwerk en 
weekenden met dit karakter vormen een belangrijke rol in kennisdeling binnen het 
netwerk.

Jaarverslag 202014



Understanding Europe
Naast de organisator van de Regionale Conferenties en de Nationale Conferentie is SEJN 
ook deelnemer van het project “Understanding Europe”. Het doel van dit project, wat ook 
valt onder de Schwarzkopf Stiftung, is om jongeren basiskennis van de Europese Unie en 
Europese Politiek te verschaffen en om ze te motiveren maatschappelijk en/of 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?
• Wat is de EU?
• Wat doet de EU?

Het afgelopen jaar zijn er door een team van negen Understanding Europe trainers 
verscheidene workshops gegeven op middelbare scholen. In november is er een digitale 
Training voor Trainers gegeven om het team uit te breiden waardoor in de toekomst nog 
meer trainingen voor grotere groepen kunnen worden gegeven.

Al jaren geeft Europees Jeugdparlement Nederland kosteloos cursussen aan middelbare 
scholen door Nederland. Deze wervende en voorbereidende workshops worden 
gegeven door jongeren, aan jongeren, om op interactieve wijze kennis te maken met 
onze organisatie. 2020 was hierin geen makkelijk jaar, omdat de cursussen veelal 
niet meer fysiek doorgang konden vinden. Er hebben 2 fysieke trainingen op scholen 
plaatsgevonden en er wordt momenteel gewerkt aan een volwaardig digitaal alternatief. 
In 2019 is er geëxperimenteerd met de vorm van deze cursussen, om meer aan te sluiten 
op de benodigdheden van scholen. Deze lijn is in 2020 doorgetrokken. Het team in 2020 
bestond uit acht jonge vrijwilligers.
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Outreach Committee
Vrijwilligers hebben zich dit jaar ingezet om het netwerk en de reikwijdte van SEJN 
uit te breiden. Onder de leiding van Sam Ravenschot heeft deze commissie actief 
contact gezocht met scholen in verschillende regio’s om ervoor te zorgen dat meer 
scholieren kunnen genieten van het informele onderwijs dat SEJN te bieden heeft. Voor 
geïnteresseerde scholen hebben oud-deelnemers ook presentaties en kleine workshops 
over het EJP gegeven, om een beeld te kunnen geven wat het EYP-platform te bieden 
heeft.

Strategy Committee
Om het volgende vijf-jaren plan van de stichting te versterken, is er voor de eerste keer 
een commissie ingesteld om alumni te betrekken bij het ontwikkelen van de strategie. 
Deelnemers van de commissie hadden de mogelijkheid om zelf-ontworpen onderzoeken 
uit te voeren bij alumni en deelnemers. Hiermee konden zij een beeld schetsen van 
bepaalde thema's binnen de organisatie, dat werd gebruikt om bepaalde aspecten van 
de strategie sterker te onderbouwen.

Alumni Representatives
Ieder jaar worden er voor de alumni van SEJN evenementen georganiseerd. Dit wordt 
gedaan door de Alumni Representatives, die niet alleen sociale, maar ook educatieve 
evenementen organiseren. Dit jaar zijn sociale activiteiten, zoals een pubquiz, 
spellenavonden en een online feest georganiseerd, wat anders is dan voorgaande jaren, 
grotendeels door COVID-19. Ook zijn er educatieve evenementen georganiseerd, zoals 
een Nationals reunion en een internationaal trainingsweekend. Dit jaar hebben meerdere 
alumni zich ingezet om dit soort evenementen mogelijk te maken, onder leiding van de 
Alumni Coördinator.

Online activiteiten
Dit jaar zijn door COVID-19 veel online sociale activiteiten georganiseerd, in tegenstelling 
tot de normaliter vele fysieke evenementen. Er zijn door de Alumni Representatives 
meerdere online spel avonden georganiseerd, waarbij online spellen zoals Among 
Us, Weerwolven of Cards Against Humanity gespeeld. Ook zijn er Pubquiz avonden 
georganiseerd, waar deelnemers het uitvochten in kennis over obscure onderwerpen. 
Verder is er door Alumni zelfs nog een online feest georganiseerd, waarbij werd gedanst 
en gekletst. 

21e Alumni Training Weekend
Jaarlijks wordt er een trainingsweekend georganiseerd, die normaliter zich in de herfst 
afspeelt. Hier krijgen Alumni trainingen over kennis en vaardigheden die veel voorkomen 
binnen en buiten EJP en om actieve betrokkenheid bij de organisatie te stimuleren.  
Na het succes van het 20e BeNeLux trainingsweekend heeft EJP België dit jaar het 
organisatorische aspect op zich genomen. Naast deelnemers van SEJN deden ook 
deelnemers uit België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland mee. Door COVID-19 maatregelen 
is uiteindelijk besloten om het evenement niet fysiek, maar online plaats te laten vinden. 

Commissies en 
activiteiten voor alumni
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In 2016 werd een vijf-jarenplan opgesteld voor de periode van 2016 tot en met 2020. 
Aan het einde van de vorige bestuurstermijn is men begonnen met het reflecteren op 
de voortgang van dit plan, alsmede ook de relevantie van haar doelstellingen. Met deze 
evaluatie op zak is in 2020 gewerkt aan het opstellen van het volgende vijf-jarenplan, de 
Strategie 2021-2025.

Een belangrijk aspect van dit plan was vooral het ontwikkelen van manieren hoe de 
strategie periodiek wordt geëvalueerd, om zo de relevantie van de doelstellingen te 
waarborgen. Verder bestond het plan uit vier grote pilaren.

Outreach & inclusiviteit
Onder de eerste pilaar ligt de focus op het uitbreiden van de organisatie, maar ook het 
werken naar een organisatie waar alle deelnemers zich verwelkomd voelen en niet 
gehinderd voelen zich te kunnen uiten.
Hieronder valt ook het verder ontwikkelen van een mobiliteitsfonds, om deelnemers in 
een financiëel lastige situatie te ondersteunen in hun deelname in zowel Nederland als 
evenementen in Europa. Verder wordt er ook belang gelegd bij het ontwikkelen van de 
activiteiten van de stichting om ook VMBO/MBO scholen te betrekken.

Veiligheid & Welzijn
Onder deze pilaar wordt gesproken over zowel het fysieke als het mentale welzijn van de 
deelnemers. Hierbij worden structurele doelen gesteld op de paraatheid bij ongevallen 
en noodsituaties, maar ook door het paraat hebben van vertrouwenspersonen en een 
basislijn van kwaliteit te stellen voor accommodatie en voeding.

Stabiliteit & Duurzaamheid
Een structureel probleem binnen de stichting is het gemis aan structurele 
fondsenwerving. Binnen deze pilaar wordt er gewerkt aan doelstellingen die in de 
komende vijf jaren zouden kunnen leiden naar een sterkere financiële basis waarop de 
stichting haar activiteiten kan uitvoeren. Verder wordt er in deze pilaar ook gewerkt aan 
het verder verduurzamen van de activiteiten van de stichting.

Betrokkenheid & Impact
In het laatste gebied van het vijf-jarenplan wordt aandacht besteed aan het versterken 
van de impact die gemaakt kan worden met de resultaten die worden geboekt op 
conferenties door de deelnemers. Verder wordt er focus gelegd op het grote netwerk dat 
ondertussen in Nederland bestaat van inactieve deelnemers, met doelstellingen om deze 
te kunnen betrekken op andere wijzes bij de stichting.

De strategie is in het voorjaar van 2021 gepubliceerd op de website van SEJN (eyp.nl) 
onder 'Documents'.

De strategie voor
2021-2025
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Rechten
Alle mensen die zich inzetten voor EYP Nederland 
doen dit op vrijwillige basis en ontvangen 
hiervoor geen vergoeding. De doelstelling van 
EYP Nederland is statutair als volgt vastgesteld: 
‘(...) het leveren van een bijdrage aan een beter 
functioneren van de samenwerking tussen 
volkeren en landen, zoals deze zich ontwikkelt 
binnen de Europese Unie en haar onderdelen. De 
stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren’.
 
Volgens de statuten is Stichting Europees 
Jeugdparlement Nederland formeel gevestigd in 
Apeldoorn.

Alle tekst, foto’s en beeldmateriaal zijn 
geproduceerd door en eigendom van Stichting 
Europees Jeugdparlement Nederland en/of de 
overkoepelende Schwarzkopf Stiftung gevestigd 
te Berlijn. De foto op pagina 7 is rechtenvrij 
gepubliceerd in het publieke domein.


