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1. INLEIDING
Algemeen
Net als vorig jaar drukte Corona een stevig stempel op het debatjaar. Fysiek samenkomen was het
gehele schooljaar onmogelijk en daarom ging alles online. Met trots kunnen we vaststellen dat
honderden debaters online bleven debatteren, ondanks de lockdownmoeheid en lange tijden die de
scholieren toch al voor hun scherm moesten zitten. Dankzij de vrijwilligers in de organisatie lukte het
om de online-ervaringen van mei door te zetten naar 6 geslaagde online toernooien die goed werden
bezocht, soepel liepen en zowel door deelnemers, docenten als juryleden goed werden gewaardeerd.
Daar waar andere debattoernooien werden afgeslankt of ingekort lukte het de DebatUnie om de
Benelux Debatcompetitie vrijwel gelijkwaardig aan de fysieke toernooidagen uit te voeren.

Naast de Benelux Debatcompetitie zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de HUJO
in België, hebben we samen met de VOF een geslaagd verkiezingsproject op het MBO gedaan, een
debatproject in Suriname uitgevoerd en is begonnen aan de voorbereiding van een groot PO
debattoernooi.

Omwille van de professionalisering en extra taken voor het bestuur zijn er twee nieuwe bestuursleden
aangetreden, Thomas Vos en Esther Bonfrer, om de extra taken op te kunnen pakken.

2. ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuur werd gedurende het boekjaar 2020-2021 gevormd door de volgende personen;

-Michel Klijmij - van der Laan - Voorzitter Nederland, penningmeester

-Dicky Antoine - Voorzitter Vlaanderen

- Ingrid Weerts - Secretaris (tot 1 januari 2021)

- Thomas Vos - Algemeen bestuurslid, coördinator toernooicommissie

- Esther Bonfrer - Secretaris (vanaf 1 januari 2021)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond gedurende het boekjaar 2020-2021 uit de volgende personen;

-Fleur Praal - Voorzitter

-Nadir Khalil

-Thom Wetzer



Structuur
In Nederland heeft de organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status: géén
winstoogmerk en met alle activiteiten het algemeen belang dienend. Draaiend op tientallen
vrijwilligers en honderden leerlingen die de toernooien tot een succes maakten, gaan we vol
enthousiasme door naar het volgende jaar.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan financiële stabiliteit, en een stabiel gewortelde
stichting. Het strategisch plan van vorig jaar wordt nu uitgevoerd, hoewel corona enige vertraging
heeft veroorzaakt in het aanpassen van de statuten.

Commissie
Sinds het tweede schooljaar (2017/2018) wordt de organisatie van de debattoernooien gevormd door
de “commissie”. De commissie bestaat uit vrijwilligers die communicatie met gastscholen,
deelnemende scholen en juryleden verzorgen. De commissieleden zijn op en rondom toernooidagen
ook de primaire uitvoerders. De commissie wordt heeft een voorzitter, die rapporteert aan zijn het
bestuur. Daarnaast is een bestuurslid onderdeel van de commissie. De commissie bestaat uit 5 à 6
kernleden.

3. BELEID
Inleiding
De doelstelling in de statuten luidt: “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 Nederlandse taalgebied en daarmee verboden gebieden […], 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.” Ondanks de coronacrisis
is hier volop uitvoering aan gegeven.

Beleidsplan
In het beleidsplan zijn de doelen geformuleerd voor het boekjaar 2020-2021. Hieronder zal, voor de
leesbaarheid van dit jaarverslag, de structuur van dit beleidsplan gevolgd worden.

(3a) Het ontwikkelen en ondersteunen van regionale en interlandelijke debatcompetities

De Benelux Debatcompetitie, georganiseerd door stichting DebatUnie, is dé jaarlijkse debatcompetitie
voor Nederland en Vlaanderen. Er zijn 5 toernooidagen georganiseerd, 1 Retorica-special en een
finaledag, allemaal via Zoom.

In samenwerking met de HUJO is de Vlaamse Debatwedstrijd georganiseerd naar voorbeeld van de
BDC en zijn mensen getraind in debatvaardigheden.

Er zijn regionale PO debattoernooien in Leiden, Almelo en Arnhem voorbereid die in 21-22 moeten
gaan plaatsvinden.

Op het Albeda College is een verkiezingsproject georganiseerd rondom de Tweede Kamerverkiezingen
met workshops en debatten, waarbij ook kandidaat-kamerleden te gast waren.

(3b) Het verspreiden van lesmaterialen

Via de website en de VOF zijn er lesmaterialen beschikbaar, via de nieuwsbrief worden tips verspreid
onder docenten en belangstellenden. Door coronadrukte en de beschikbaarheid van vrijwilligers is dit
deels uitgesteld naar volgend jaar. In het kader van professionalisering gaan we op zoek naar een
medewerker en stagiair om dit verder vorm te geven.



(3c) Het begeleiden, ondersteunen en werven van vrijwilligers die zich inzetten ten behoeve van de
Stichting

De inzet van vrijwilligers tijdens toernooidagen is enorm. Als al deze uren door betaalde medewerkers
zouden worden gedraaid zou dit bedrag in de tienduizenden euro’s lopen. Er zijn nieuwe vrijwilligers
in de commissie gekomen om voor de continuïteit te zorgen. Er zijn weer veel nieuwe juryleden
begonnen op toernooien en hiervoor getraind middels jurytrainingen.

(3d) 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.

In 2020 is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de HUJO getekend waarbij de DebatUnie
en de HUJO afspraken hebben gemaakt over het organiseren van toernooien in Vlaanderen met steun
van de DebatUnie. Hiermee heeft de Benelux Debatcompetitie in één klap een reeks toernooien erbij
in Vlaanderen, en wordt de debat-cultuur daar verder versterkt. In de loop van het jaar bleek wel dat
deze samenwerking soms wordt bemoeilijkt door culturele tegenstellingen, wat een risico is voor de
toekomst.

(3d) Het werven van fondsen

Wederom heeft de Nederlandse TaalUnie dit jaar de stichting financieel ondersteund. Hier zijn wij
dankbaar voor.

Toekomst
Het bestuur 2020 - 2021 ziet dat het professionaliseren en automatiseren van de organisatie een
belangrijk punt van aandacht is.

Voor het jaar 2021-2022 zijn er enkele prioriteiten benoemd.

● Zodra de maatregelen het toelaten fysieke toernooien organiseren
● Bredere doelgroepen betrekken, zoals het po, vmbo en mbo
● Meer regionale toernooien
● Verdere professionalisering van de stichting, waarbij kwetsbare taken zoveel mogelijk

professioneel belegd gaan worden.
● Professionalisering van de facturering

4. FINANCIEN
Boekjaar
Het boekjaar van de stichting vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus daaropvolgend (in
dit geval augustus 2021), om zo grotendeels samen te vallen met het schooljaar. Omdat is gebleken dat
dit niet goed aansluit bij andere organisaties is besloten om het boekjaar van 1 januari tot en met 31
december te laten lopen.

Onkosten
Zoals afgesproken in het beleidsplan is er het afgelopen jaar (conform de bepalingen in respectievelijk
artikel 6 lid 6 en 7, en artikel 10 lid 13 van de statuten) geen andere beloning dan een vergoeding voor
de gemaakte onkosten beschikbaar gesteld aan leden van het bestuur, de Raad van Toezicht en
vrijwilligers.

Baten en lasten
Hieronder ziet u een versimpelde weergave van de cijfers van voorgaand boekjaar, de begroting van
het huidige schooljaar, gevolgd door de realisatie. Voor de vergelijking zijn ook de cijfers over 2020
gepresenteerd. Er is sprake van een gezonde financiële situatie, waarin hard gewerkt wordt aan
voldoende eigen reserves. Het licht negatieve resultaat is vooral op papier en het gevolg van afboeken



van oninbare facturen uit het verleden (vóór 2020). Inmiddels loopt de facturatie beter en zijn de eigen
inkomsten gegarandeerd.

 BJ2021-2022 BJ2020-2021
BJ2020-202
1 BJ2020 BJ2020

Inkomsten BEGROOT BEGROOT
RESULTA
AT BEGROOT

RESULTAA
T

Toernooiomzet €       12.300 €         5.000 €       5.835 €      15.350 €        5.200
Sponsorinkomsten €         8.600 €       25.500 €     27.950 €      32.000 €      35.000
Projecten en overig €      134.900 €         5.250 €       8.000 €           200 €           100
 €      155.800 €       35.750 €     41.785 €      47.550 €      40.300
Uitgaven      
Bestuurskosten €         2.950 €         2.600 €       1.286 €        3.750 €           916
Toernooikosten €              - €       26.200 €     18.461 €      42.650 €      27.640
Project BDC €       76.500     
Project MBO €       11.300 €              - €       8.400 €             - €             -
Project PO €       20.000 €              - €            - €             - €             -
Project Suriname €       39.400 €         5.000 €       4.271 €             - €             -
Marketing en
promotie €         1.500 €         1.200 €       1.123 €           400 €           566
Vrijwilligers €            250 €            200 €          575 €             - €           150
Overig €         3.600 €            300 €       7.992 €           750 €        7.430
 €      155.500 €       35.500 €     42.108 €      47.550 €      36.702
Resultaat €            300 €            250 €         -323 €             - €        3.598

De stichting is nu hard bezig met professionaliseren. Om dat enigszins vergelijkbaar te maken is de
vrijwillige inzet weer in de begroting en verantwoording gezet. Deze is gewaardeerd op €18.000, een
conservatieve schatting vergeleken met de enorme inzet van juryleden, organisatoren en medewerkers
van de VOF DebatUnie. Daarnaast is de inzet voor de samenwerking met HUJO niet in de winst- en
verliesrekening gezet, maar deze waarderen we in totaal (directe en indirecte inzet van mensen en
middelen) op €3000.

De opbrengst is gebruikt om de schulden van de stichting verder af te bouwen en om een reserve aan
te houden om de onzekerheden rondom corona op te kunnen vangen. Dit geld gebruikt de stichting
ook om risico’s bij de professionalisering van de stichting op te vangen. Voor het aankomend jaar
wordt een fondsenwerver ingehuurd om voor meer fondsen voor onze projecten te zorgen, waarbij
geldt dat geen fonds = minder activiteiten, waardoor de financiële risico’s nagenoeg nul zijn.

 31-8-2021 31-12-2020 31-8-2020
Activa    
Kortlopende vorderingen €       438 €       8.460 €       8.445
Liquide middelen €    7.097 €       6.650 €       6.007
Voorraad €       249 €          721 €          798
 €    7.784 €      15.831 €      15.250
Passiva    
Reserves €    5.263 €      12.102 €       7.889
Kortlopende schulden €    2.521 €       3.729 €       7.361
 €    7.784 €      15.831 €      15.250

Dit jaarverslag is voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit jaarverslag neemt u dan gerust contact op via:
klijmij@debatunie.nl


