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Jaarverslag Stichting DebatUnie 2017-2018 

Frambozenweg 27, 2321 KA Leiden, Nederland 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inleiding  

Algemeen 

Dit schooljaar was het tweede officiële jaar van de Benelux Debatcompetitie, georganiseerd door de 

Stichting DebatUnie. Met acht toernooidagen en een finaledag in Den Haag kijken we terug op een 

geslaagd jaar. Eén toernooi meer dan het jaar ervoor. Steeds meer leerlingen bezoeken de 

toernooien, talloze nieuwe vrijwilligers hebben zich aangesloten bij de stichting en steeds meer 

juryleden komen toernooi na toernooi terug. Er is een steeds grotere ploeg ontstaan die nauw 

samenwerkt aan een succesvolle competitie. Met de uitbreiding van de toernooien, meer 

deelnemers, betrokkenen én een nieuwe sponsor die zich heeft verbonden aan de Stichting 

DebatUnie kijken we terug op een zeer geslaagd jaar.  

Commissie 

Dit jaar is er achter de schermen hard gewerkt om de stichting stabiel en toekomstbestendig te 

maken. Door het succesvolle openingsseizoen van de Benelux Debacompetitie, kwamen niet alleen 

veel leerlingen in aanraking met debat, maar ook veel studenten en 'young professionals’ kwamen in 

aanraking met een jonge organisatie in ontwikkeling. In de voorbereiding van het tweede seizoen 

hebben wij deze kans - van startend talent - proberen te verzoenen met de organisatorische 

uitdagingen van stichting DebatUnie.  

Gedurende het eerste seizoen, werden de operationele taken van de Benelux 

Debatcompetitie volledig uitgevoerd door één persoon, wat om verschillende redenen geen 

duurzame situatie bleek te zijn. Het was niet alleen te veel werk om te kunnen vragen van een 

vrijwilliger, ook was de concentratie van kennis een risico. In de zomervakantie, in aanloop naar het 

tweede seizoen (2017-2018) is onder het bestuur een nieuw toernooi organisatie commissie 

gevormd, die zich primair richt op het organiseren en uitvoeren van de debattoernooien. Deze 

commissie neemt druk weg bij het bestuur, die zich daardoor meer kan richten op het ontwikkelen 

van beleid op de lange termijn. Verder kan door het verknippen en opdelen van de organisatie, de 

individuele last van de organisatie beter worden verdeeld. Dit maakt de organisatie duurzamer, 

aangezien nu het gemis van een commissielid beter op te vangen is door de andere commissieleden, 

en de kennis sneller over te dragen is. Het nieuwe organisatiemodel zorgt er ook voor dat de 

organisatie van de BDC beter aansluit bij de behoefte van studenten en jonge starters, die opzoek 

zijn naar relatief korte uitdagingen –van ongeveer een jaar- om zich te ontwikkelen en profileren 

voor een verdere carrière. 

 

Bestuur  

Het bestuur werd gedurende het schooljaar 2017-2018 gevormd door de volgende personen;  

-Elise van Zeeland -Directeur/Voorzitter Nederland – bestuurslid 

-Dicky Antoine   -Voorzitter Vlaanderen – bestuurslid 

-Anne Sikkes   -Penningmeester – bestuurslid 

-Dick Lierman  -Algemeen bestuurslid  

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht bestond gedurende het boekjaar 2017-2018 uit de volgende personen; 

-Fleur Praal   -Voorzitter 

-Thom Wetzer 
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-Nadir Khalil 

-Abdel El Hamidi tot 1 maart 2018 

Structuur 

Halverwege dit bestuursjaar is de Debatstichting omgedoopt tot de Stichting DebatUnie, nog steeds 

een Nederlands-Vlaamse stichting, in beide landen actief. 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. Daarnaast is de stichting DebatUnie nog steeds bezig met de juiste juridische vorm om haar 

activiteiten zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen.  

Doordat de statuten voor de naamswijziging gewijzigd moesten worden is er ook voor gekozen om 

het aantal bestuursleden dat daarin statutair was vastgesteld te verruimen. Zodat afhankelijk van 

groei van deelnemers, vrijwilligers en betrokkenen – het bestuur daar ook op aangepast kan worden.  

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) geen andere beloning dan een vergoeding voor 

de gemaakte onkosten beschikbaar gesteld aan leden van het bestuur, de Raad van Toezicht en 

vrijwilligers.  

II. Beleid 

Inleiding  

Het afgelopen jaar heeft de stichting geprobeerd de doelstelling zoals geformuleerd in de statuten zo 

goed mogelijk tot uiting te brengen. “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.”  

Beleidsplan 

In het beleidsplan zijn vijf doelen geformuleerd voor het stichting jaar 2017-2018. 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. Duizenden scholieren – uit Nederland én 

Vlaanderen – troffen elkaar in de voorrondes waarin ze strijden voor een plek in de finale. De 

finaledag vond dit jaar plaats in Den Haag, de “debathoofdstad” van Nederland. De winnaars van dit 

jaar mochten zich de beste scholierendebaters van de gehele Benelux noemen. Een prachtige 

prestatie en titel! 

Het afgelopen jaar heeft de stichting gewaarborgd dat de toernooien – die het grootste uithangbord 

zijn voor de stichting – optimaal vorm kregen. Leunend op een jaar ervaring was er ruimte voor 

experimenten. Zo is er succesvol geëxperimenteerd met het toelaten van MBO-studenten, één van 

de pijlers uit het beleidsplan om ‘debatteren meer onder de aandacht te brengen, ook bij 

opleidingsniveaus welke traditioneel minder enthousiast tegenover debatteren staan’. Ook hebben 

we toernooien op vrijdag uitgeprobeerd, waar de vraag centraal stond of dit makkelijk/toegankelijker 
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was t.o.v. een zaterdag voor de deelnemers, scholen en (jury-)vrijwilligers. Na een geslaagd eerste 

jaar, is aan het nieuwe bestuur geadviseerd volgend jaar wederom twee vrijdagen in te boeken.  

Voor de volledigheid is hieronder het overzicht van alle toernooien ingevoegd. Gestreefd is naar een 

zo breed mogelijk dekkingsgebied van de voorrondes, zodat zoveel mogelijk leerlingen mee kunnen 

doen. Dit was ook één van de ambities in het beleidsplan van dit bestuur.  

Tilburg, 6 oktober 2017 

Amsterdam, 9 december 2017 

Deurne, 13 januari 2018 

Rotterdam, 27 januari 2018 

Gent, 10 februari 2018 

Nijmegen, 10 maart 2018 

Deventer, 7 april 2018 

Bilthoven, 18 mei 2018 

Finaledag Den Haag, 25 juni 2018  

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

stichting  

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar gericht op het uitbreiden van het vrijwilligersbestand. Door het 

werven van vrijwilligers en juryleden via toernooien kunnen we concluderen dat het aantal 

vrijwilligers het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen. Ook wordt geïnvesteerd in expertise van 

vrijwilligers zodat ze naast dat ze iets brengen (tijd, kennis en energie) ook iets kunnen halen 

(debatkennis of bijvoorbeeld juryexpertise).  

 

(3c) 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. 

Dit is een van de grote uitdagingen van het bestuur geweest. Afgelopen jaar is gezocht naar nieuwe 

sponsoren, waar hieronder meer over wordt gezegd. De samenwerking zoeken we actief op, maar 

het blijft een punt van aandacht voor het aankomend jaar. Verbinding zoeken in een landschap 

waarin je je wilt onderscheiden vergt ook positionering voordat we in het diepe springen.  

 

(3d) Het werven van fondsen  

Wederom heeft de Nederlandse TaalUnie dit jaar besloten om ons financieel te ondersteunen. Hier 

zijn wij zijn dankbaar voor. Ook hebben we dit jaar een nieuwe partner mogen verwelkomen: 

Dirkzwager Advocaten & Notarissen. Dit bedrijf heeft ons gedurende het schooljaar zowel financieel 

als materieel ondersteund (door middel van bijvoorbeeld notitieblokken en pennen).  

 

Overig 

Naast bovenstaande punten heeft Stichting DebatUnie zich het afgelopen jaar ook, samen met de 

DebatUnie, ingezet voor de verspreiding van lesmateriaal waar docenten én leerlingen mee aan de 

slag kunnen in de klas, zoals de website www.debatstelling.nl. Het doorlopend trainen van docenten 

en leerlingen is het gehele jaar door gebeurd.  

Toekomst 

Het bestuur 2017-2018 geeft graag mee dat het experimenteren leidt tot vernieuwing en daarom aan 

te raden is. Daarnaast blijft het professionaliseren en automatiseren van de organisatie een 

belangrijk punt omdat dit ook tot schaalvergroting kan leiden – wat betekent dat meer scholieren 

mee kunnen doen.  
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In het beleidsplan worden acht meerjarenplannen uitgelicht. Die zullen hier niet allemaal besproken 

worden. Een van de lange termijnplannen is het debatteren meer onder de aandacht brengen, ook 

bij opleidingsniveaus welke traditioneel minder enthousiast tegenover debatteren staan (4c, 

beleidsplan). Zoals eerder gezegd, door het afgelopen jaar MBO’ers te betrekken bij de 

debatvormen, kunnen we stellen dat er op dit punt stappen zijn gezet. Er blijkt zeker vraag naar 

deelname aan de toernooien door andere opleidingsniveaus. Ook is het afgelopen jaar een stap 

gezet als het gaat om het dekkingsgebied van de toernooien (4d, beleidsplan). Nog niet in alle 

provincies zijn twee voorrondes gerealiseerd, maar daarbij speelt ook mee dat er verschil merkbaar is 

in het aantal aanmeldingen afhankelijk van de geselecteerde locaties. De verspreiding dit 

toernooijaar zorgde er wel voor dat leerlingen uit het hele land in ieder geval twee toernooien mee 

konden maken, niet al te ver van hun woonplaats.  

De samenwerking met België en vooral de groei daar is nog echt een punt van aandacht. Met slechts 

twee bestuursleden die daar opereren, zonder toernooicommissie kunnen we nog een grote slag 

slaan. In de grens regio’s is te merken dat leerlingen de toernooien over landsgrenzen, beiden kanten 

op, opzoeken.  
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III. Financiën  

Het boekjaar van de stichting vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus daaropvolgend (in 

dit geval augustus 2018), om zo grotendeels samen te vallen met het schooljaar. 

 

Hieronder ziet u een versimpelde weergave de begroting van het huidige schooljaar, gevolgd door de 

realisatie. Opvallend is de relatieve stabiliteit van de begroting t.o.v. de realisatie. En de gezonde 

financiële situatie, waarin hard gewerkt wordt aan voldoende eigen reserves.  

 

 

 

[Na goedkeuring, in te voegen:  

Dit jaarverslag is 5-2-2019 goedgekeurd door het bestuur van de stichting en de Raad van Toezicht 

2017-2018.] 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit jaarverslag neemt u dan gerust contact op via 

info@debatstichting.nl  

® Stichting DebatUnie – Alle rechten voorbehouden  

 

BJ 2016-2017 BJ 2017-2018 BJ 2017-2018 BJ 2018-2019
INKOMSTEN WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK2 BEGROOT2

Donaties en sponsoring 27.895,00 8.500,00 2.000,00 4.000,00

Bijdragen van partners 39.656,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00

Donaties in natura 33.295,00 37.500,00 23.162,00 25.000,00

Toernooiomzet 4.920,00 11.325,00 12.000,95 13.925,00

Overige baten 0,00 0,00 3.380,00 200,00

TOTALEN € 105.766,00 € 67.325,00 € 44.542,95 € 54.125,00

BJ 2016-2017 BJ 2017-2018 BJ 2017-2018 BJ 2018-2019
UITGAVEN WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK2 BEGROOT2

Algemene kosten 8.039,00 3.155,20 1.836,73 2.325,00

Toernooikosten 83.120,00 50.024,50 31.566,61 44.500,00
Marketing en promotie en 

ontwikkeling merk
9.330,00 2.500,00 813,71 1.500,00

Notariskosten 1.236,00 1.500,00 399,30 500,00

Reiskosten 4.826,00 5.850,00 4.382,82 4.500,00

Overige kosten 7.565,00 3.000,00 217,96 800,00

TOTALEN € 114.116,00 € 66.029,70 € 39.217,13 € 54.125,00

Resultaat € -8.350,00 € 1.295,30 € 5.325,82 € 0,00

mailto:info@debatstichting.nl

