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1. Beleidsplan van Stichting DebatUnie 

1.1 Naam en zetel 

De stichting draagt de statutaire naam: DebatUnie 
Zij is ook bekend onder de naam De Debatstichting 
Zij is statutair gevestigd te  Gouda 
Het adres en postadres Zeugstraat 40D, 2801 JC 
Telefoonnummer +(31) (0) 71 203 24 03 
IBAN NL59 INGB 0007 4774 64 
RSIN 856539521 
KvK-nummer 66408261 

Activiteiten (SBI) 88993 
Primair mailadres (voorzitter) klijmij@debatunie.nl 
Secundair mailadres vos@debatunie.nl 
Internetadres https://www.debatunie.nl/over-ons/stichting/ 
Internetadres vor publicaties https://www.debatunie.nl/over-ons/stichting/publicaties/ 
Oprichtingsdatum 4 juli 2016 – vier juli tweeduizendzestien 

1.2 Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting DebatUnie (hierna: de stichting) het actuele beleid vast. Dit 
beleidsplan is vastgesteld door het bestuur en heeft als ingangsdatum 1 september 2019. Het beleidsplan zal jaarlijks 
aangepast worden waar nodig, en behoeft jaarlijks opnieuw goedkeuring van het bestuur én de Raad van Toezicht. 
 

Per 1 februari 2020 zal het bestuur gevormd worden door de volgende personen: 

Daniel Scheper Voorzitter 

Michel Klijmij Penningmeester 

Ingrid Weerts Secretaris 

Dicky Antoine Algemeen bestuurslid 

 
Per 1 januari 2021 zal het bestuur gevormd worden door de volgende personen: 

Michel Klijmij Voorzitter & Penningmeester 

Dicky Antoine Bestuurslid - Vlaanderen 

Esther Bonfrer Secretaris 

Thomas Vos Bestuurslid - Toernooi Coördinatie 

 
De Raad van Toezicht bestaat bij aanvang van het boekjaar 2021 uit de volgende personen: 

Fleur Praal Voorzitter 

Nadir Khalil  

Thom Wetzer  
 

NB. De volledige namen en profielen behorende tot de bovenstaande personen zijn in de loop van het eerste 
boekjaar terug te vinden op de publicatie website. 
 

NB. Statutair is vastgesteld dat een boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het 
eerstvolgende kalenderjaar. Per 2021 wordt dit van 1 januari tot en met 31 december. 

 

1.3 Begripsbepalingen 

Zie artikel 1 lid 1 van de statuten van de stichting. Alle verwijzingen zijn in lijn met het gestelde in artikel 1 lid 2 van de 
statuten van de stichting, tenzij anders vermeld. 
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2 Strategie 

2.1 Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 lid 1 van de statuten en luidt als volgt: “De stichting is 
werkzaam in het algemeen belang en heeft tot doel het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van argumentatie- en 
debatvaardigheden onder jongeren in het Nederlands taalgebied en daarmee verbonden gebieden (Aruba, Curaçao, 
Luxemburg, Sint Maarten, Suriname, Wallonië en Zuid-Afrika), alsmede hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt een verbindende en faciliterende 
rol te spelen, met name binnen het onderwijs.” 

2.2 Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de 
met de activiteiten eventueel behaalde opbrengsten geheel ten goede laat komen aan de verwezenlijking van haar 
doelstelling. 

2.3 Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 18 lid 5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI 
met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling kent. 

3 Beleid 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

De stichting verricht de volgende werkzaamheden; 
a. Het ontwikkelen en ondersteunen van regionale en interlandelijke debatcompetities Hiermee jongeren 

binden om hun debatvaardigheden in de praktijk te brengen, van elkaar te leren en samen verdere 
debatvaardigheden te ontwikkelen. Deze competities zullen in beginsel de Nederlandse taal volgen, en zo 
taalontwikkeling stimuleren. In de voorbereiding zullen de werkzaamheden onder punt b. de docenten en 
jongeren helpen, en zo de faciliterende rol van de stichting benadrukken. 

b. Het verspreiden van lesmaterialen Daarmee docenten helpen, en faciliteren, om zo argumentatie- en debat 
vaardigheden te stimuleren en ontwikkeling te bevorderen. 

c. Het begeleiden, ondersteunen en werven van vrijwilligers die zich inzetten ten behoeve van de stichting Om 
zo de activiteiten en werkzaamheden op een grotere schaal te kunnen doen. Kernwaarden hierbij zijn 
impact en diepgang. Te beschouwen als respectievelijk kwantiteit en kwaliteit in onze verbindende en 
faciliterende rol. 

d. Het aangaan van samenwerking met andere rechtspersonen en organisaties die werkzaamheden 
verrichten die vergelijkbaar zijn met dan wel complementair zijn aan de doelstelling van de 
stichting Hiermee het realiseren van de doelstelling te vergemakkelijken, cost-effective te werken, 
en gebruik te kunnen maken van het uitgebreide netwerk van reeds bestaande organisaties met 
een vergelijkbaar dan wel complementair doel. 

e. Het werven van fondsen Om zo de financiële dekking te hebben het algemeen belang maximaal te dienen, 
en de kwaliteit van onze diensten/werkzaamheden voorop te laten staan, zonder tegen budgettaire grenzen 
aan te lopen. Doel is hierbij wel om onafhankelijk en autonoom te blijven handelen. 

Het verrichten van deze werkzaamheden dient het algemeen nut en draagt bij aan het realiseren van de doelstelling 
zoals vermeld in artikel 3 van de statuten van de stichting. 

3.2 Werving en beheer van gelden 

De stichting werft gelden ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling. Met geld gevende fondsen kunnen 
afspraken gemaakt worden omtrent de besteding van de door hen gegeven gelden. 

In de uitvoering van de te verrichten werkzaamheid, genoemd onder 3.1 a. in dit beleidsplan, ontvangt de 
stichting deelnamegelden van de deelnemers. Deze gelden worden uitsluitend gebruikt om de debatcompetities voor 
zover mogelijk kostendekkend te organiseren. Eventueel batig saldo uit deze competities zal gebruikt worden om 
toekomstige deelnamegelden omlaag te brengen, of om deelnemers meer te bieden tijdens toekomstige competities. 
De stichting beoogt niet het maken van winst met activiteit a. Alle inkomsten kunnen naar bron en bestemming 
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gevonden worden in de administratie. 
Het beheer van de verkregen inkomsten wordt in beginsel uitgevoerd door het bestuur. De verhouding kosten 

van beheer t.o.v. de uitgaven die de stichting doet, blijkt uit het jaarverslag en de administratie. 
 
 

3.3 Het vermogen van de stichting 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Indien de stichting aanzienlijke 
vermogensbestanddelen wenst te reserveren voor de aanschaf van activa, of voor haar voorziene werkzaamheden, 
zal hiervan melding worden gemaakt op de jaarrekening en zal in de financiële administratie het doel van dit 
vermogen gemotiveerd worden. 

3.4 Bestedingsbeleid 

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. De stichting zal altijd streven naar 
nutsmaximalisatie. 

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 

Op grond van artikel 4 lid 3 van de statuten van de stichting (bepalingen omtrent vermogen) en haar feitelijke 
werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan 
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 

4 Terugblik 

4.1 Eerste toernooien 

In het beging van 2020 heeft de stichting verschillende toernooien kunnen organiseren. Gedurende het jaar is de 
toernooicommissie teruggebracht tot een kleinere groep studenten. Deze nieuwe samenstelling lijkt een betere 
bodem te geven voor de organisatie van de toernooien. 

4.2 Impact van Corona 

Door de corona pandemie, hebben we helaas de finale in Den Haag moeten afzeggen. Wel hebben we de competitie 
kunnen afsluiten met een online toernooi. Tijdens dit toernooi bleek het goed mogelijk om via de verschillende 
toepassingen van Zoom een kwalitatief toernooi neer te zetten. Dit hebben we kunnen uitbouwen met nog twee 
toernooien in het najaar van 2020, waarbij er ook voor het eerst gebruik gemaakt is van de op maat gemaakte 
ontwikkelingssoftware. 

4.3 Samenwerking media college 

De stichting is in het einde van 2020 een samenwerking aangegaan met het media college in Amsterdam. Door deze 
samenwerking kunnen de online toernooien voorzien worden van professioneler karakter, aangezien we nu toegang 
hebben tot een studio met de bijbehorende audiovisuele hulpmiddelen. Voor het media college leveren deze dagen 
stageplekken voor haar leerlingen. 
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5 Jaarplan 

5.1 Financiële prognose 

Ondanks het verlagen van de toernooi prijs per leerling als compensatie voor het feit dat het toernooi nu online is, ziet 
de financiële prognose voor het aankomende jaar er goed uit. De online toernooien brengen minder grote kosten met 
zich mee, omdat de juryleden en andere vrijwilligers geen reiskosten hoeven te maken, daarnaast hoeven er ook 
geen kosten rond de lunch te worden gemaakt. 
 Zie voor het een uitgebreider overzicht van de financiële prognose het jaarverslag. 

5.2 Concrete doelstellingen 

In het komende jaar heeft de stichting DebatUnie als doelstelling om op verschillende vlakken de groei en 
professionalisering door te zetten die de afgelopen jaren gemaakt is. Concreet wil de stichting dit jaar een groot 
aantal procedures en reglementen verder uitwerken en formaliseren.  
Daarnaast hebben we de volgende activiteiten: 

● Benelux debatcompetitie 
○ 5 toernooien 
○ Finaledag 

● Dekkingsgebied regionale toernooien vergroten 
● Voortzetten en uitbreiden samenwerking met partners, waaronder HUJO in België 
● Project mbo rondom verkiezingen  

 

6 Overige bepalingen 

6.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur/ de Raad van Toezicht ontvangen conform de bepalingen in respectievelijk artikel 6 lid 6 en 
7 (Bestuur: Taak, Bevoegdheden en Bezoldiging) en artikel 10 lid 13 (Raad van Toezicht) van de statuten voor de 
door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte 
onkosten. 

Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding 
worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht het personeel van de stichting te belonen volgens maatstaven 
die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende 
instelling. 

6.2 Beschrijving administratieve organisatie 

Het boekjaar van de stichting vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus daaropvolgend, om zo 
grotendeels samen te vallen met een schooljaar. 

De administratie van de stichting wordt door de eerdergenoemde boekhouder gedaan. Het bestuur is gehouden 
een deugdelijk financieel beleid te voeren en kan alle stukken laten onderzoeken door een door de Raad van 
Toezicht aan te wijzen deskundige. Zie artikel 16 van de statuten (boekjaar en jaarstukken). 

6.3 Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de volgende website; https://www.debatunie.nl/over-
ons/stichting/publicaties/  
 
De stichting publiceert op de bovengenoemde website het beleidsplan, de jaarverslagen. 

https://www.debatunie.nl/over-ons/stichting/publicaties/
https://www.debatunie.nl/over-ons/stichting/publicaties/

