
 

 

 

 

 

 

Handleiding BondsradenHandleiding BondsradenHandleiding BondsradenHandleiding Bondsraden    

In deze handleiding staat een aantal praktische handvatten voor de gang van zaken rond en 
tijdens een Bondsraad. 

 

Wanneer is er een Bondsraad? 

Statutair gezien vinden Bondsraden minimaal twee keer per jaar plaats. De jaarvergadering vindt 
plaats voor 1 maart en hierop wordt verslag gedaan van het voorafgaande jaar. De andere 
vergadering of vergaderingen vinden plaats wanneer het Bondsbestuur hiertoe besluit.  

 

Wanneer gebeurt wat rond een Bondsraad? 

Dit zijn de momenten waarop het uiterlijk moet gebeuren: eerder is natuurlijk ook mogelijk. 

 

Twee maanden voor de Bondsraad 

Het Bondsbestuur kondigt de datum van de Bondsraad aan. De datum wordt bekend gemaakt via 
een e-mail naar de afgevaardigden en hij wordt opgenomen op de website van de Bond. 

 

Drie weken voor de Bondsraad 

Het Bondsbestuur stuurt de (voorlopige) agenda, stemverhoudingen en bijbehorende stukken op 
naar de afgevaardigden. 

Tien dagen voor de Bondsraad 

Afgevaardigden kunnen onderwerpen aandragen voor de definitieve agenda. Als dit op tijd 
gebeurt, kan het Bondsbestuur een zo goed mogelijke inschatting maken van hoe vol de agenda 
is. 
DEADLINE: onderwerpen die hierna worden aangedragen zullen, als er ruimte voor is, als 
WVTTK behandeld worden. Als er geen ruimte voor is, zullen ze niet behandeld worden. 

 

Tijdens de Bondsraad 
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Twee weken na de Bondsraad 

De secretaris van de Debatbond stuurt de notulen op aan de afgevaardigden. Zo heeft iedereen 
de vergadering nog vers in het geheugen op het moment dat de notulen er zijn. 

 

Wie zijn aanwezig op een Bondsraad? 

1. Het Bondsbestuur 

2. Een afgevaardigde van iedere debatvereniging (acht in totaal) 

3. Een afgevaardigde van iedere debatorganisatie (zes in totaal) 

4. Indien van toepassing: een afgevaardigde die alle individuele leden vertegenwoordigt 

5. Indien van toepassing: mensen met een specifieke taak voor de Bond, zoals de 
Financiële Adviescommissie of de vertegenwoordiger (country representative) van 
Nederland bij EUDC/WUDC. 

6. Publiek 

 

Wie heeft spreekrecht? 

Alleen het Bondsbestuur en de afgevaardigden. Daarnaast kan het Bondsbestuur spreekrecht 
verlenen aan mensen voor een specifiek agendapunt, zoals :  mensen met een taak voor de 
Debatbond of een secondant van een afgevaardigde. De afgevaardigde moet dan met zijn of 
haar secondant afstemmen wie het woord voert namens hun vereniging of organisatie, om 
verwarring te voorkomen. 

 

Wie mag ik meenemen naar een Bondsraad? 

De Bondsraden zijn in principe open toegankelijk voor alle leden, maar publiek moet zich wel van 
tevoren opgeven: alleen dan kunnen we een passende locatie vinden. 

 

Publiek en secondanten zitten niet aan de ‘vergadercirkel’, tenzij de locatie ruimte laat aan de 
tafels naast het Bondsbestuur en de afgevaardigden. Immers, zij zijn het belangrijkst in de 
vergadering en moeten zo goed mogelijk met elkaar kunnen praten. 

 

Wat is er als ik niet kan? 

Als een vereniging geen afgevaardigde stuurt, heeft de vereniging geen stemrecht: volmachten 
zijn niet mogelijk. Het is dus belangrijk te komen. 
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Hoeveel stemmen heeft iedereen? 

Iedere debatvereniging heeft een aantal stemmen gelijk aan het aantal leden gedeeld door tien, 
naar boven afgerond op hele getallen. Een vereniging met 52 leden heeft dus 6 stemmen. 

 

Iedere debatorganisatie heeft één stem. 

 

Een eventuele afgevaardigde van individuele leden heeft net als debatverenigingen stemmen op 
basis van het aantal vertegenwoordigde leden. 

 

Het Bondsbestuur heeft geen stem, maar kan in uitzonderlijke situaties een vertragend veto 
uitspreken. Dit veto kan op de volgende Bondsraad overstemd worden. 

 

Wie afwezig is, heeft geen stem.
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Hoe werkt het stemmen op de Bondsraad? 

De Algemene Vergadering kan besluiten nemen bij absolute meerderheid (50%+1) van de 
stemmen over alle niet bij een andere categorie genoemde onderwerpen, zoals 

• Toetreding van een nieuwe debatvereniging of debatorganisatie tot de Debatbond 

• Aanstellen van leden van de Financiële Adviescommissie of een andere commissie 

• Toewijzing van het Nederlands Kampioenschap Debatteren 

 

Er is een meerderheid van 7/10e (70%) nodig in enkele situaties, namelijk 

• Vaststellen van de begroting 

• Wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

• Aanstelling van Bondsbestuurders 

• Benoeming van ereleden 

• Als het Bondsbestuur haar veto heeft uitgesproken, kan dit in de volgende Algemene 
Vergadering met deze versterkte meerderheid overstemd worden 

 

Er is een meerderheid van 3/4e (75%) nodig in extreme situaties, te weten 

• Wijziging van de statuten 

• Uitstoten van een aangesloten debatvereniging of organisatie 

• Opheffing van de Debatbond 

Waarom sturen we ledenlijsten op? 

Iedereen die lid is van een debatvereniging, is daarmee ook lid van de Nederlandse Debatbond. 
Als Debatbond is het goed onze leden te kunnen bereiken, zoals iedere vereniging haar leden 
moet kunnen bereiken. De beste manier hiervoor is door verenigingen de contactgegevens en 
wijzigingen hierin aan het Bondsbestuur op te doen sturen. Zoals ook in HR 3.1 staat, zijn dit 
naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als deze gegevens ontbreken, zijn de ledenlijsten 
dus incompleet. 

Wanneer moeten die opgestuurd worden? 

Uit het oogpunt van efficiëntie worden aan het begin van ieder jaar de stemverhoudingen voor 
een jaar vastgesteld. In de laatste week van december worden alle ledenlijsten opgestuurd naar 
de secretaris van de Debatbond. In de eerste week van het nieuwe jaar worden de 
stemverhoudingen opgestuurd door de secretaris naar de afgevaardigden, deze liggen dan vast 
voor een jaar. Uitzondering hierop is toetreding door nieuwe debatverenigingen of 
debatorganisaties tot de Debatbond, deze dienen hun ledenlijst in voor hun toetreding. 
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Ledenlijsten worden doorgegeven aan de secretaris van de Debatbond, op secretaris@debatbond.nl . 


