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Beste lezer, 

Met groot genoegen biedt het bestuur van Europees Jeugdparlement Nederland 
(SEJN) u het jaarverslag van 2021 aan. SEJN heeft in 2021 een bewogen en succesvol 
jaar gehad. De stichting heeft in 2020 en 2021 de gevolgen van de COVID-19 pandemie 
gevoeld, zo bleek het moeilijker om leerlingen en vrijwilligers te betrekken in een dig-
itale omgeving en zorgde de onzekerheid in de evenementensector voor financiële 
tegenslagen. In 2021 kon SEJN echter weer vooruit kijken en hebben wij goede resul-
taten behaald. 

2021 was een groot jaar voor de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd. Jon-
geren willen steeds meer hun stem laten horen en er is steeds meer vraag naar, een 
ontwikkeling die wij hebben toegejuicht en verwelkomd op onze conferenties.

Vanzelfsprekend gaat onze dank uit naar alle leerlingen, docenten, vrijwilligers en 
partners die betrokken zijn geweest bij onze organisatie. Hun inzet, vertrouwen en 
waardevolle bijdragen hebben SEJN ontzettend ondersteund in 2021.

Graag nodig ik u uit om op de volgende pagina’s het overzicht van het afgelopen jaar 
te lezen. Wij zien eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties tegemoet.

Vriendelijke groet,

Mariëtte Peutz,

Voorzitter Stichting Europees Jeugdparlement  
Nederland 2021-2022

WELKOM
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Het European Youth Parliament (EYP) of Europees Jeugdparlement (EJP) is een pol-
itiek onafhankelijk educatief project gericht op Europese jongeren. Sinds 1987 helpt 
het EJP scholieren en studenten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, actief be-
trokken te zijn bij de maatschappij en Europa te ontdekken. EJP 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 EJP per jaar gedurende ongeveer 500 evenementen meer dan 30 duizend jonge 
mensen in 40 Europese landen. Het EJP is een onderdeel van de in Berlijn gevestigde 
Schwarzkopf Stiftung.

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

OVER ONS

Bestuur 2021-2022
(v.l.n.r.): Tim van Woezik (HR Coördinator), Aniek Wiegand (Regionale Conferenties Coördinator), 
Mariëtte Peutz (Voorzitter), Joris Dietz (Secretaris en Internationaal Coördinator), Saskia van 
Berlo (Nationaal Coördinator), Suzanne van Spijker (Penningmeester)
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METHODOLOGIE 
EN EDUCATIEVE 

WAARDE
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 Jeugdparle-
ment Nederland organiseert, met deze educatieve visie in het achterhoofd, een aan-
tal jaarlijkse evenementen.

Drie programmaonderdelen zijn aanwezig in elke conferentie: Teambuilding, com-
missiebesprekingen en de Plenaire Vergadering. Tijdens elk onderdeel worden leer-
lingen opgesplitst in werkgroepen (Commissies) begeleid door een (internationale) 
vrijwilliger van het EJP. Het eerste programmaonderdeel is het onderling kennis-
maken tussen de jongeren en het vormen van een hechte groep. Nadat er een sterk 
team gevormd is, volgen er kleinschalige discussies over een maatschappelijk prob-
leem 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 deel-
nemers 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 ei-
gen 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 autoriteitsstruc-
tuur aan het onderwijsproces. 
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De Regionale Selectie Conferenties zijn voor veel van onze deelnemers hun eerste 
ervaring met het EJP. Zij dienen als introductie tot het EJP, met een ingekort pro-
gramma van 2 dagen. Deelnemers van de Regionale Selectie Conferenties zijn daar-
na volwaardig alumni van SEJN, wat ze de mogelijkheid geeft om geselecteerd te 
worden voor langere conferenties of om als vrijwilliger verder bij te dragen aan de 
organisatie. 

In lijn met de destijds geldende overheidsmaatregelen tegen COVID-19 hebben drie 
van de vier Regionale Selectie Conferenties dit jaar fysiek kunnen plaatsvinden. 
Weliswaar met een aantal maatregelen, waaronder het schrappen van de overnac-
hting voor deelnemende scholieren, het verplicht dragen van mondkapjes en het 
bewaren van de 1,5 meter afstand. Ten tijde van de vierde Regionale Selectie Confer-
entie, die in januari 2022 in Maastricht gepland stond, lieten de COVID maatregelen 
het helaas niet toe om een fysieke conferentie te organiseren. Deze laatste confer-
entie heeft daarom digitaal plaatsgevonden. 

Het overkoepelende  thema van de Regionale Selectie Conferenties was Shifting 
lenses, om aan te geven dat men soms op een andere manier naar een situatie of 
probleem moet kijken om het beter te kunnen begrijpen of tot een oplossing te kun-
nen komen. 

Dit jaar is de informatieuitwisseling met deelnemers via een interactieve website 
doorgezet en succesvol gebleken. Daarnaast is dit jaar begonnen met het experi-
ment om het programma van de Regionale Selectie Conferenties uit te breiden. Het 
programma van de conferentie in Maastricht, die uiteindelijk digitaal heeft plaats-
gevonden, begon al op vrijdagmiddag voor scholieren. Hiermee wordt er meer 
ruimte voor teambuildingsactiviteiten en extra tijd voor commissiewerk gecreëerd.

REGIONALE 
CONFERENTIES
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Amsterdam (13-14 november 2021)
De eerste Regionale Selectie Conferentie van dit jaar vond plaats in Amsterdam, waar 
47 scholieren bij elkaar zijn gekomen, waaronder ook buitenlandse deelnemers uit 
Turkije. Binnen het thema Shifting Lenses: fostering local cooperation is tijdens deze 
conferentie gefocust op lokale oplossingen voor verschillende lokale en internation-
ale problemen.

Breda (27-28 november 2021)
Het thema van de conferentie in Breda luidde Shifting lenses: planting the seeds of 
progress, waarmee de toon gezet werd voor debatten over onderwerpen als kun-
stmatige intelligentie in de gezondheidszorg en online criminaliteit. 25 scholier-
en hebben deelgenomen aan dit evenement, waar zij naast het debatteren ook in 
gesprek zijn gegaan met een lid van het Europees Parlement.

Zeist/Ede (11-12 december 2021)
De conferentie die oorspronkelijk in Zeist georganiseerd zou worden, heeft door om-
standigheden uiteindelijk plaatsgevonden in Ede. Dit evenement stond in het thema 
van Shifting lenses: creating a mosaic of ideas. De 55 deelnemers hebben hun ideeën 
kunnen delen in debatten over natuurbescherming en het effect van COVID-19 op de 
onderzoek en ontwikkeling in verschillende regio’s.

Maastricht (14-16 januari 2022)
Vanuit Maastricht is in januari een digitale Regionale Selectie Conferentie georgan-
iseerd voor 36 scholieren. Met een programma dat al op vrijdagmiddag begon met 
kennismaking en teambuilding activiteiten was dit evenement een halve dag langer, 
wat de mogelijkheid gaf om meer te focussen op teambuilding en om schermtijd ti-
jdens dit digitale evenement te beperken. Het thema van deze conferentie was Shift-
ing lenses: building bridges and breaking barriers.
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NATIONALE 
CONFERENTIE
2021 IN BREDA
De Nationale Conferentie is traditioneel gezien het grootste evenement van het EJP. 
Op deze conferentie komen rond de 150 deelnemers bijeen, waarvan vijftig inter-
nationale vrijwilligers. Gedurende vijf dagen kunnen de deelnemers diep ingaan op 
relevante maatschappelijke thema’s.

Het evenement vond in maart 2021 plaats. Voor het eerst zou de Nationale Confer-
entie van het EJP in Breda plaatsvinden, maar helaas moest vanwege de COVID-19 
pandemie de conferentie digitaal plaatsvinden. Het thema van de conferentie was 
Regulating the future – taking a critical look at innovative technology, en hield zich 
bezig met de rol van technologie in onze samenleving. Thema’s die onder andere 
besproken werden, waren verkiezingen en de verspreiding van fake news, cyber 
veiligheid en gezond eten onder kinderen, in samenwerking met het ministerie van 
Landbouw. Wij spreken verder onze dank uit voor het mogelijk maken van deze con-
ferentie naar het ministerie van Sociale Zaken, de gemeente Breda en de provincie 
Noord-Brabant. 

De conferentie vond plaats in een digitaal format. Dit vergde veel flexibiliteit van de 
vrijwilligers en deelnemers, maar de conferentie was een groot succes. Meer dan 
honderd deelnemers, waarvan veertig vrijwilligers, kwamen op verschillende online 
platforms bijeen. Hier besproken ze niet alleen Europese onderwerpen, maar luister-
den ze onder andere naar een spreker van de Benelux Unie en de gemeente Breda. 
Het was mooi om te zien dat ook in een digitaal format de verbinding kon worden 
gelegd tussen de deelnemers en beleidsmakers, en er werden door de deelnemers 
scherpe vragen gesteld aan de sprekers. Daarnaast werden er ook andere activiteiten 
georganiseerd, zoals ochtend yoga en online spelletjesavonden, die de deelnemers 
mogelijkheden boden om extra in contact met elkaar te staan.    
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NATIONALE 
CONFERENTIE

2022 IN 
ROTTERDAM

De Nationale Conferentie vond dit jaar plaats op 10-14 februari 2022, te Rotterdam. 
Ook dit evenement omvatte 150 deelnemers, waarvan vijftig internationale vrijwil-
ligers. Naast teambuilding, commissiebesprekingen en een plenair debat was er dit 
jaar ook een panel debate en een avond vol workshops. Onder de geldende COVID-19 
maatregelen was het mogelijk om het evenement fysiek te laten plaatsvinden. Hier-
bij zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen zoals dagelijkse COVID-testen, het ver-
plichte Corona Toegangsbewijs, het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van 
een mondkapje en interactie in bubbels. Dankzij de grote investering in deze maatre-
gelen heeft het evenement veilig plaats kunnen vinden.

Uit de resultaten van de vragenlijst na afloop van het evenement blijkt dat een groot 
deel van de deelnemers zich heeft ontwikkeld in kritisch denken (67,6%), spreken 
in het openbaar (70,6%),  samenwerken (82,4%) en kennis over de Europese Unie 
(91,2%). Verder geeft 88,2 procent aan meer te hebben geleerd over socio-econo-
mische, politieke of culturele problemen, 85,3 procent heeft zich opengesteld voor 
dialoog en compromis, en 79,4 procent voelt zich meer verbonden met Europese 
democratie. Deze houdingen en bevindingen vertalen ook naar actie: 67,7 procent 
van de deelnemers is van plan actiever te worden in lokale, nationale of Europese 
politiek. 

Het thema van Rotterdam 2022 was ‘30 Years and Counting: On the Past and Fu-
ture of the European Union’. Onder dit thema werden verschillende onderwerpen 
besproken zoals mensenhandel, de rechtsstaat en mogelijke Europese samenwerk-
ing in defensie. Tijdens het bespreken van deze onderwerpen werden de jongeren 
ondersteund door experts uit de samenleving, bijvoorbeeld van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

Het EJP bedankt graag zijn hoofdpartners: Studio Europa Maastricht, Vfonds, en het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor hun substantiële bijdrage aan de 
vormgeving en realisatie van de conferentie. Ook bedanken we graag onze andere 
partners: Gemeente Rotterdam, Haven Rotterdam, Erasmusstichting Rotterdam, 
Erasmus University College, ‘Nut algemeen. 
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Het EJP organiseert  elke paar jaar een internationaal evenement, naast de jaarlijkse 
Regionale en Nationale conferenties. Dit is voor onze alumni een mooie kans om met 
meer culturen in aanmerking te komen. Het is ook internationaal gezien een manier 
om Nederland en onze organisatie op de kaart te zetten, en de band met onze zuster-
organisaties te versterken. Internationale evenementen zijn doorgaans 7-10 dagen 
en brengen 150-300 deelnemers samen. 

In 2021 hebben wij een Internationaal Forum georganiseerd in Maastricht: Maas-
tricht International Forum 2021 (Maastricht 2021). Vanwege de COVID-19 pandemie 
kon Maastricht 2021 helaas geen fysieke doorgang vinden, en werd het een online 
evenement dat plaatsvond van 15 tot 20 april. Ondanks de aanpassing was het een 
groot succes met 130 deelnemers inclusief 35 vrijwilligers. De deelnemers waren 
tussen de 15 en 27 jaar, uit 24 verschillende landen. Zoals gebruikelijk bestond het 
programma uit teambuilding, commissie besprekingen en een afsluitend debat. 
Één dag stond in het teken van de stad Maastricht met een werkplaats en cultureel 
programma, ter bevordering van de culturele uitwisseling onder de internationale 
deelnemers. Daarnaast waren er elke ochtend en avond optionele programma-on-
derdelen, zoals bijvoorbeeld Euroconcert en Panel Debate. Het thema van Maastricht 
2021 was ‘The Digital Generation: Setting an Innovative Agenda’. De deelnemers be-
spraken thema’s zoals verantwoord gebruik van data en online onderwijs. Deelne-
mers gaven na afloop van het evenement aan dat ze zich meer betrokken voelden bij 
het beleidsproces en politiek. Gezien het digitale format, was het een uitdaging om 
de verbinding te leggen met de stad. Dit was echter een belangrijk doel, gezien het 
Europese karakter van de stad Maastricht en de impact van lokale politiek. Ondanks 
het format is dit geslaagd: meer dan driekwart (77,5%) van onze deelnemers gaven 
aan zich verbonden te voelen met de stad en de regio.

INTERNATIONAAL
FORUM 2021 IN 
MAASTRICHT



11

Maastricht 2021 was innovatief voor SEJN, vanwege het grote contact met beleids-
makers en met de regio. Verschillende thema’s die werden besproken waren gekop-
peld aan een externe organisatie, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er 
kwam een expert van het ministerie langs bij de deelnemers om inzichten te delen, 
en de uiteindelijke resultaten van die commissie zijn gepresenteerd bij het ministe-
rie. Een vergelijkbare samenwerking gold voor Microsoft, Euregio rijn-maas-noord 
en het ministerie van Defensie. In samenwerking met Studio Europa Maastricht, het 
centrum voor alles gerelateerd aan Europa in Maastricht,  hebben we tijdens de con-
ferentie een werkplaats georganiseerd waar lokale beleidsmakers, lokale bedrijven 
en jongeren aan elkaar werden gekoppeld. Tijdens het Panel Debate en aanslui-
tende Q&A waren ook leden van het Europees Parlement aanwezig. Hiermee was de 
maatschappelijke verbinding van Maastricht 2021 erg groot, zowel met internation-
ale, landelijke en regionale beleidsmakers, en de bedrijfswereld. 

Maastricht 2021 heeft de Karel de Grote-prijs voor Jongeren gewonnen voor Neder-
land in 2022 Dit is een prijs van het Europees Parlement die wordt uitgereikt aan door 
jongeren geleide projecten die de Europese democratie bevorderen.

Meer informatie over Maastricht 2021 en haar impact is te vinden in het afsluitende 
projectverslag.

https://maastricht2021.eyp.nl/wp-content/uploads/2022/03/Project-Report-Maastricht-2021-update-september-2021_compressed-1.pdf
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INTERNATIONAAL

BENELUX YOUTH 
FORUM 2021 IN 
BRUSSEL
Dit jaar heeft SEJN de relatie met buurlanden en de Benelux Unie verder geïnten-
siveerd en gestructureerd. De tweede editie van het Benelux Youth Forum is geor-
ganiseerd in samenwerking met EJP België, EJP Luxemburg, de Benelux Unie en het 
Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Net als in 2018 was het een gecom-
bineerde simulatie van het Europees en Benelux Parlement: vergaderingen met 
49 jonge vertegenwoordigers van de drie landen en de voorzitter van het Benelux 
Parlement, Patricia Creutz. Anders dan op de reguliere EJP conferenties was de vo-
ertaal niet Engels maar Nederlands én Frans. Tolken vertaalden de vergaderingen 
live. Zo konden jongeren uit België, Nederland en Luxemburg hun visie vormen over 
klimaatproblematiek en delen met politici. De beleidsvoorstellen zijn overgedragen 
aan en besproken door het Benelux Parlement. Ook in de volgende jaren zal het EJP 
samen blijven werken met de Benelux Unie. Zo staat het volgende Benelux Youth 
Forum gepland voor najaar 2023.

Internationale besluitvorming: de Board of National Committees vergadert
De SEJN is de Nederlandse nationale fractie van het EJP, een programma van de 
Schwarzkopf Stiftung. Dit betekent dat wij ook meedoen aan de internationale beslu-
itvorming binnen het EJP netwerk. Elk jaar zijn er twee algemene vergaderingen van 
de Board of National Committees (BNC), waar SEJN tezamen met de 39 andere EJP 
landen voorstellen kan indienen en kan stemmen over het internationale beleid van 
de overkoepelende EJP organisatie. Tijdens de vergaderingen in 2021 zijn belangri-
jke besluiten genomen. De verkiezingscriteria voor internationale bestuursleden 
(Governing Body) zijn herzien en aangescherpt. Er is een werkgroep voor dataveilig-
heid opgericht waar een vertegenwoordiger van SEJN zitting in heeft genomen. 
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Nederlandse delegaties naar het buitenland
Vanwege de COVID-19 pandemie zijn in 2021 veel evenementen uitgesteld, geannu-
leerd of georganiseerd in een digitaal format. De bijkomende onzekerheden maakten 
conferenties in het buitenland  minder populair. Hoewel deelname aan de Interna-
tionale Sessies beperkt was tot 8 deelnemers deden  maar liefst 18 Nederlanders in 
april 2022 mee aan het Internationale Forum in Lapland. In totaal zijn in de termi-
jn 2021-2022 50 Nederlandse deelnemers in persoon naar buitenlandse EJP even-
ementen gegaan, en nog veel meer naar digitale conferenties georganiseerd door 
andere National Committees.

Nederlandse alumni als vrijwilliger in het buitenland
Na deelname aan een regionale en eventueel nationale of zelfs internationale con-
ferentie, krijgen Nederlandse Alumni van het EJP 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 het EJP 
betekent individueel reizen, nieuwe mensen ontmoeten en het opdoen van waarde-
volle ervaringen. Volgens de administratie zijn in 2021 en begin 2022 een totaal van 
48 vrijwilligersrollen in het netwerk vervuld door Nederlanders. In werkelijkheid is 
veel meer vrijwilligerswerk verricht buiten ons zicht, en vervullen Alumni rollen op 
meerdere sessies per jaar.

Buitenlandse deelnemers op Nederlandse evenementen
Om onze conferenties zo divers mogelijk te maken en de internationale uitwisseling 
van ideeën en culturen verder te stimuleren, heeft SEJN ervoor gekozen om buiten-
landse deelnemers mee te laten doen aan onze eigen evenementen. Zo hebben 134 
buitenlandse vrijwilligers en 65 buitenlandse deelnemers uit 18 landen deelgenomen 
aan de evenementen van SEJN in 2021. Het merendeel ging naar het Internationale 
Forum, dat 56 deelnemers uit 16 landen aantrok.
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TRAININGEN

ACTIVITEITEN 
VOOR ALUMNI

Al jaren bieden wij deelnemende scholen kosteloos een workshop aan als voor-
bereiding op de deelname aan een Regionale Selectie Conferentie. Dit jaar hebben 
we de lijn van afgelopen jaren doorgezet en de workshops steeds meer afgestemd 
op de behoefte van de school. Zo hebben wij dit jaar gewerkt met twee verschillende 
soorten workshops: een introducerende workshop voor scholen die hun leerlingen 
willen laten kennismaken met het EJP en een voorbereidende workshop voor scho-
len die zelf al bekend zijn met het EJP en hun leerlingen vooral willen laten oefenen 
met het debatteren. Van tevoren is met de docenten besproken waar behoefte aan is 
en zo zijn de workshops zoveel mogelijk op maat gemaakt voor een groep scholieren. 
Onder leiding van Tristan ter Huurne heeft de workshop commissie dit jaar 12 work-
shops gegeven op scholen door heel Nederland.

Er hebben dit jaar weer 2  Alumni Weekenden plaatsgevonden. Deze weekenden heb-
ben het doel om deelnemers van de Nationale Conferentie kennis te laten met EJP 
en een opstapje te geven om actief te blijven binnen de organisatie.  De eerste nam 
plaats in de herfst van 2021 en de tweede in de lente van 2022. Twee groepen enthou-
siaste Alumni hebben een gezellig en sociaal weekend doorgebracht in Austerlitz. Ze 
hebben hier spellen gespeeld met elkaar en contact gemaakt met het bestuur. Ook 
waren er trainingen over de verschillende rollen die je als vrijwilliger kan oppakken 
binnen het EJP.  De weekenden waren een groot succes en hebben de sociale con-
necties tussen Alumni bevorderd. 
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COMMISSIES
Alumni Representatives Committee
De Alumni Representatives Committee bestond dit jaar uit 7 leden die zich hebben 
ingezet om evenementen voor de Alumni te organiseren. Zij hebben onder andere 
de 2 Alumni weekenden georganiseerd en geholpen bij het organiseren van de EJP 
Christmas Dinner, die helaas dit jaar niet door kon gaan vanwege het COVID-19 virus. 

Strategy Committee
In de Strategy Committee heeft een team van vier vrijwilligers zich dit jaar ingezet 
om de toepassing en evaluatie van het meerjarenplan van 2021-2025 te bevorderen. 
Zo hebben zij een inspraakdag georganiseerd waar het bestuur de input van Alum-
ni heeft kunnen vergaren op het beleid van de stichting en hebben zij evaluatiefor-
mulieren ingericht voor de conferenties, die dienen om te reflecteren op de voort-
gang in de doelen van het meerjarenplan.

Fundraising Committee
Er was een Fundraising Committee dit jaar, maar die is niet veel gebruikt. 
De Fundraising Committee bestond uit twee leden met ervaring met fundraising. De 
commissie had als doel om de projectleiders te ondersteunen in het binnenhalen 
van de benodigde fondsen. Ook is er ambitie om voor de stichting als geheel fondsen 
op te halen, om structurele kosten te dekken buiten projecten om. 

Media Design Committee
De PR commissie bestond dit jaar uit 5 creatieve Alumni die online en offline uits-
traling van het EJP vormgaven. Voor elke conferentie ontwierpen ze logo’s en naam-
kaartjes, publiceerden ze Instagram en Facebook posts en verzorgden ze complete 
websites. Laatstgenoemde zijn bij de digitale conferenties in 2020 uitgeprobeerd en 
positief ontvangen door deelnemers en docenten. Ook uit de evaluatie van 2021 ble-
ken deze toegankelijke en bijgewerkte overzichtspagina’s erg waardevol.

Workshop Committee
De workshop commissie bestond dit jaar uit 7 enthousiaste alumni die workshops 
over het EJP hebben gegeven op deelnemende scholen. Zo konden deelnemers al-
vast kennismaken met het EJP en zich voorbereiden op hun deelname aan een Re-
gionale Selectie Conferentie.  
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KERNGEGEVENS
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
C. Fockstraat 112
2613 DJ Delft
 
Telefoon: 084-8691833
Fax: 084-8691833
E-Mail: info@eyp.nl
Web: www.eyp.nl
 
Rekeningnummer: 212274856
Op naam van: S.E.J.N.
Bank: Triodos Bank N.V.
IBAN: NL96TRIO0212274856
BIC: TRIONL2U
Kamer van Koophandel nummer: 28077139

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is een algemeen nut beogende in-
stelling (ANBI) en is deel van het internationale European Youth Parliament-netwerk 
van Schwarzkopf Stiftung-Junges Europa in Berlijn, Duitsland.
 
Bestuurssamenstelling 2021-2022: Mariëtte Peutz (Voorzitter), Joris Dietz (Secre-
taris & Internationaal Coördinator), Suzanne van Spijker (Penningmeester), Tim van 
Woezik (HR Coördinator), Saskia van Berloo (Nationaal Coördinator), Aniek Wiegand 
(Regionale Conferenties Coördinator)
 
Alle mensen die zich inzetten voor SEJN doen dit op vrijwillige basis en ontvangen 
hiervoor geen vergoeding. De doelstelling van SEJN 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 geves-
tigd in Apeldoorn.
 

Gepubliceerd door
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
C. Fockstraat 112 
2613 DJ Delft
Nederland

Lay-out
Joris Dietz
 
Tekst
Mariëtte Peutz, Joris Dietz, Suzanne van Spijker, Saskia van Berloo, Aniek Wiegand, 
Morris Hillebrand
 
Alle tekst, foto’s en beeldmateriaal zijn geproduceerd door en eigendom van Sticht-
ing Europees Jeugdparlement Nederland en/of de overkoepelende Schwarzkopf 
Stiftung gevestigd te Berlijn.
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