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1. INLEIDING

Algemeen
Dit schooljaar stond voor de helft in het teken van de Coronacrisis, met een behoorlijke impact op de
activiteiten van de stichting. Desondanks kunnen we terugkijken op een – binnen deze
omstandigheden – geslaagd jaar. Na enkele grote toernooien waren we de eerste die de omslag naar
online debattoernooien hebben gemaakt. Het stichtingsbestuur is aan het vernieuwen en zet in op
meer professionalisering van de organisatie. Ondanks de beperkingen in toernooien is de stichting
financiëel gezond.

2. ORGANISATIE

Bestuur
Het bestuur werd gedurende het boekjaar 2019-2020 gevormd door de volgende personen;

-Daniel Schepers Voorzitter Nederland – bestuurslid (vanaf 1 januari 2019)

-Dicky Antoine Voorzitter Vlaanderen – bestuurslid

-Anne Sikkes Penningmeester – bestuurslid

-Dick Lierman Algemeen bestuurslid

- Michel Klijmij – van der laan Voorzitter ai – Penningmeester

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond gedurende het boekjaar 2019-2020 uit de volgende personen;

-Fleur Praal Voorzitter

-Nadir Khalil

-Thomas 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. Er is een strategisch plan gemaakt om het aantal activiteiten de komende jaren te vergroten
en de organisatie hierin mee te laten groeien. Er zijn enkele bestuurswisselingen geweest om aan
deze professionaliseringsslag ook tijd en energie te kunnen besteden. Daarmee samenhangend
worden de statuten aangepast om onze maatschappelijke missie nog meer te benadrukken en wordt



het boekjaar gewijzigd naar kalenderjaar in plaats van schooljaar. Daarmee sluiten we meer aan bij
fondsenverstrekkers.

Commissie
Sinds het tweede schooljaar gebeurt de organisatie van de debattoernooien 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 voorgezeten door de toernooicoördinator, die rapporteert aan zijn
medebestuurders. In de aanvang van het derde schooljaar werd de commissie fors uitgebreid van
twee naar tien leden. Dit schooljaar is de commissie teruggebracht tot een kleiner aantal leden.

Het aantal toernooidagen is teruggebracht in dit schooljaar om zo de druk om de vrijwilligers te
verminderen. Het effect hiervan is door de lockdownmaatregelen moeilijk in te schatten maar lijkt
positief.

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 2019-2020. 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. Door corona zijn er minder
toernooidagen geweest en kon de finale geen doorgang vinden.

Den Haag – 4 oktober 2019

Rotterdam – 30 november 2019

Veenendaal – 24 januari 2020

Online – 23 mei 2020

(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 is dit deels uitgesteld naar volgend jaar.



(3c) 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). Dit gebeurt concreet door jurytrainingen te organiseren
voorafgaand aan de vrijdagtoernooien (die later op de dag beginnen) en door nieuwe juryleden te
koppelen aan ervaren juryvoorzitters.

(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.

In 2020 is een 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. De samenwerking verloopt goed en er
is veel enthousiasme bij de HUJO.

(3d) Het werven van fondsen

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

Toekomst
Het bestuur 2019-2020 / 2021 ziet dat het professionaliseren en automatiseren van de organisatie
een belangrijk punt van aandacht is.

Voor het jaar 2021 zijn er enkele prioriteiten benoemd.

● Continuiteit van de debattoernooien ondanks Corona, met een passende “coronaproof”
vervanging voor de traditionele finaledag

● Bredere doelgroepen betrekken, zoals het 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 2019), 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) 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 de werkelijke cijfers van voorgaand boekjaar, de
begroting van het huidige schooljaar, gevolgd door de realisatie. Als laatst hebben wij de begroting
van boekjaar 2021 opgenomen. 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.

 BJ2021 BJ2020 BJ2020 BJ 2019-2020 BJ 2019-2020
Inkomsten BEGROOT BEGROOT RESULTAAT BEGROOT RESULTAAT

Toernooiomzet €         5.000 €   15.350 €       5.200 €      15.350 €        7.163
Sponsorinkomsten €         5.500 €   32.000 €     35.000 €      31.000 €      15.000
Overig €            250 €       200 €          100 €           200 €           100
 €       10.750 €   47.550 €     40.300 €      46.550 €      22.263
Uitgaven      
Bestuurskosten €         2.600 €    3.750 €          916 €        4.850 €        1.153
Toernooikosten €         6.200 €   42.650 €     27.640 €      39.000 €      13.544
Marketing en promotie €         1.400 €       400 €          566 €        1.950 €           919
Vrijwilligers €            200 €         - €          150 €             - €             -
Overig €            300 €       750 €       7.430 €           750 €           211
 €       10.700 €   47.550 €     36.702 €      46.550 €      15.827
Resultaat €              50 €         - €       3.598 €             - €        6.436

Een kleine wijziging ten opzichte van vorige jaren is dat we de donatie in natura – het werk dat de
maatschappelijke onderneming DebatUnie om niet levert aan de stichting – niet meer als zodanig in
de financiële begroting zetten. Dat laat onverlet dat er nog steeds ter waarde van ongeveer €25.000
aan werk wordt geleverd dat niet door reguliere vrijwilligers gedaan kan worden in een normaal jaar,
en tijdens Corona nog voor €10.000. Dit werk, dat nauw samenhangt met de soepele organisatie van
onze debattoernooien, heeft een hoge prioriteit voor professionalisering.

Het positief resultaat 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.

In de balans op de volgende pagina is de zien hoe de negatieve reserves van de stichting Debatunie
langzamerhand herstelt.

 31-12-2020 31-8-2020 31-8-2019
Activa    
Kortlopende
vorderingen €    8.460 €       8.445 €       5.720
Liquide middelen €    6.650 €       6.007 €       3.186
Voorraad €       721 €          798  
 €   15.831 €      15.250 €       8.906
Passiva    
Reserves €   12.102 €       7.889 €         -211
Kortlopende schulden €    3.729 €       7.361 €       9.116
 €   15.831 €      15.250 €       8.906

De reserves zijn deels toegenomen door een ontvangen subsidie voor een uitwisselingsproject met
Suriname dat door corona iets langer doorloopt.

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


