Samenwerking Stichting DSDC & NDB
De Nederlandse Debatbond (hierna “NDB”) en de Stichting Dutch Schools Debating
Championships (“DSDC”) spreken af om voor onbepaalde tijd samen te werken om het
scholierendebat verder te verspreiden, te bevorderen en te professionaliseren.

Doelen
Door samen te werken willen beide organisaties zich kunnen richten op hun kracht. DSDC is de
enige bij de NDB aangesloten organisatie die zich toelegt op het scholierendebat. Door taken van
DSDC over te dragen die de NDB nu al verricht voor het studentendebat, is zowel het
wedstrijddebat in zijn algemeenheid als het scholierendebat specifiek gebaat.
Daarnaast wil DSDC haar continuïteit verder waarborgen door meer aansluiting bij de algemene
debatwereld te zoeken.
Tegelijkertijd wil de NDB profiteren van haar verbondenheid met de scholierendebatwereld bij
sponsoren en persrelaties.
Ten slotte willen beide partijen de kloof tussen de scholieren- en studentendebatwereld verder
verkleinen.

Afspraken
Daartoe neemt de NDB taken op zich die zij nu al verricht voor het studentendebat, te weten:
-

Externe publiciteit: de NDB is verantwoordelijk voor het uitbrengen van officiële
persberichten, bij voorkeur na coördinatie met DSDC, naar aanleiding van
noemenswaardige prestaties van DSDC-debaters in binnen- en buitenland.

-

Interne publiciteit: NDB stelt SevenTwenty beschikbaar als officieel nieuwskanaal van
DSDC. DSDC neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het aanleveren van content.
Tijdens grote evenementen, zoals het World Schools Debating Championships, levert
DSDC in coördinatie met de hoofdredacteur van SevenTwenty content aan.

-

Werving: NDB stelt zijn kanalen – waaronder SevenTwenty en de Debatkrant –
beschikbaar aan DSDC om onder meer bestuursleden, trainers en juryleden te werven.

-

Sponsoring: Door NDB verkregen sponsorgeld dat uitdrukkelijk bestemd is voor het
scholierendebat zal zonder tussenkomst van een bondsraad ten goede komen aan
DSDC, tenzij dat niet redelijk of billijk is.

-

Organisatorisch: de voorzitter van de NDB neemt zitting in een (uiterlijk in 2012 op te
richten) adviesorgaan van DSDC om de onderlinge relaties tussen NDB en DSDC te
formaliseren en versterken.

-

Contributie: DSDC blijft als organisatie aangesloten bij de NDB maar is niet contributie
plichtig wegens het niet hebben van leden.

-

Letter of recommendation: Oud-bestuursleden van DSDC kunnen een letter of
recommendation krijgen van de NDB. Deze brief zal de prestaties en de gebleken
kwaliteiten van de DSDC-bestuursleden benadrukken en kan afgegeven worden wanneer
DSDC-bestuurders daar zelf om vragen of wanneer ze uit het bestuur treden. Het
zittende bondsbestuur van de NDB bepaalt op individuele basis of de NDB zo een brief
afgeeft.

-

DSDC-Toernooi: Om de NDB zichtbaarheid te geven in de scholierendebatwereld en die
dichter bij de overige debatwereld te brengen, wordt het jaarlijkse DSDC-Toernooi mede
in naam van de NDB georganiseerd. Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de naam,
zichtbaarheid van het NDB-logo en de opname van een NDB-lid in het juryteam van het
toernooi.

De afspraken zijn van kracht na ratificatie door de bondsraad van de Nederlandse Debatbond.

Namens de NDB:

Victor Vlam
Voorzitter

Namens DSDC:

Rooj Darweesh
Voorzitter
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