
 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement 
Dit is het huishoudelijk reglement van de vereniging met de naam De Nederlandse Debatbond, in 
het huishoudelijk reglement hierna te noemen “Debatbond”, die is gevestigd te Den Haag. De 
vereniging is opgericht 15 oktober 2008. 

Aansluiting 

Artikel 1 

1.1 Een debatvereniging of debatorganisatie, die zich bij de Debatbond wil aansluiten, geeft 
daartoe schriftelijk de wens te kennen aan het bestuur van de bond 

 
1.2 De debatvereniging zal daarbij overleggen: 

a. een exemplaar van haar Statuten; 
b. een exemplaar van haar Huishoudelijk Reglement; 
c. een actuele officiële ledenlijst met daarop tenminste: naam, adres, e-mail en 

telefoonnummer van de leden; 
d. een uittreksel van de kamer van koophandel; 
e. goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering waar de recentste contributie 

is vastgesteld; 
f. goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering waar de recentste 

jaarrekening is vastgesteld; 
g. alle verdere inlichtingen en gegevens die het bestuur nodig acht ter beoordeling of de 

aanvrager voor erkenning als aangesloten debatvereniging in aanmerking komt. 
 
1.3 De debatorganisatie zal alle inlichtingen en gegevens, die het bestuur nodig acht ter 

beoordeling of de aanvrager voor erkenning als aangesloten debatorganisatie in aanmerking 
komt, aan het bestuur overleggen. 

 
1.4 Zodra de aanvraag daartoe naar de mening van het bestuur voldoende is voorbereid, legt 

het deze ter beslissing voor aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
1.5 Het bestuur kan de aanvrager voorlopig erkennen. Deze voorlopige erkenning eindigt indien 

zij niet binnen een jaar door de algemene vergadering is bekrachtigd. Een voorlopige 
erkenning geeft dezelfde rechten als een definitieve erkenning met uitzondering van het 
stemrecht. 
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Artikel 2 

 De Debatbond heeft het recht om rechtstreeks contact te onderhouden met haar leden 
zonder tussenkomst van de besturen van de debatverenigingen. De leden kunnen zowel 
rechtstreeks als door tussenkomst van hun besturen contact onderhouden met de 
Debatbond en hun belangen bepleiten, alles binnen de beperking van de doelstellingen van 
de Debatbond. 

Artikel 3 

3.1 De aangesloten debatverenigingen dienen aan het bestuur te verstrekken: 
a. de namen en adressen van hun bestuursleden; 
b. het adres van hun kantoor, secretariaat of correspondentieadres; 
c. de namen en adressen van hun afgevaardigden in de bondsraad en hun 

plaatsvervangers; 
d. een ledenlijst met daarop tenminste: naam, adres, email en telefoonnummer van de 

leden; 
e. goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering waar de contributie wordt 

vastgesteld; 
f. goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering waar de jaarrekening wordt 

vastgesteld; 
g. het rekeningnummer van de vereniging. 

 
3.2 De aangesloten debatorganisaties dienen aan het bestuur te verstrekken: 

a. de namen en adressen van hun wettelijke vertegenwoordigers; 
b. het adres van hun kantoor, secretariaat of correspondentieadres; 
c. het rekeningnummer van de debatorganisatie; 

 
3.3 Wijziging van een en ander dient, zo nodig, binnen een maand, doch voor de eerstvolgende 

algemene vergadering, aan het bestuur te worden medegedeeld. 

Artikel 4 

4.1 Tot beëindiging van de erkenning door vervallenverklaring, als bedoeld in art. 7.3 van de 
Statuten en met inachtneming van het bepaalde in art. 13 van de Statuten, kan de algemene 
vergadering besluiten: 
a. op grond van handelingen, die voor de algemene vergadering worden geacht strijdig te 

zijn met het doel of de belangen van de Debatbond; 
b. op grond van niet nakoming van uit de erkenning voortvloeiende verplichtingen; 
c. op grond van verlies van een van de vereisten voor het verkrijgen van de erkenning. 

 
4.2 De algemene vergadering kan haar besluit tot vervallenverklaring met ten hoogste drie 

maanden opschorten teneinde de betrokkene in de gelegenheid te stellen de grond, waarop 
het voorstel berust, alsnog op te heffen. 

 
4.3 Indien het bestuur van oordeel is, dat een van de omstandigheden, als bedoeld in lid 1 van 

dit artikel, zich ten aanzien van een aangesloten debatvereniging of debatorganisatie 
voordoet, alsmede dat de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, 
is het bevoegd deze debatvereniging of debatorganisatie te schorsen. Tenzij het bestuur tot 
eerdere opheffing van de schorsing besluit, blijft zij van kracht tot de eerstvolgende 
algemene vergadering. Besluit de algemene vergadering tot vervallenverklaring, dan wordt 
deze geacht te zijn ingegaan op de datum van schorsing; besluit de algemene vergadering 
daartoe niet, dan wordt de schorsing geacht niet te hebben plaatsgehad. 

 

Algemene vergaderingen 
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Artikel 5 

5.1 Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de in art. 10 van de 
Statuten genoemde afgevaardigden en hun plaatsvervangers, alsmede aan de ereleden, 
onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zo nodig met bijvoeging van de 
toelichtende bescheiden. Daarnaast zal de oproep worden gepubliceerd op de website. De 
datum van de algemene vergadering dient uiterlijk twee maanden tevoren bekend te zijn 
gemaakt. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
drie weken voor de vergadering toegezonden. 

 
5.2  Binnen tien dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een afgevaardigde 

onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig 
mogelijk door het bestuur op de website wordt gepubliceerd en per email ter kennis van de 
overige afgevaardigden, hun plaatsvervangers en de ereleden worden gebracht. 

 
5.3 Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen, staande de 

vergadering, onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. 
 
5.4 De notulen van de algemene vergadering dienen twee weken na dato uitgewerkt te zijn en

 beschikbaar te worden gesteld aan de afgevaardigden. 

Artikel 6 

6.1 Op buitengewone algemene vergaderingen is het bepaalde in art. 5 van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de 
aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van de algemene 
vergadering. Indien de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een 
termijn van minder dan een week, kan zij echter beslissen dat een daarin aan de orde 
gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat behandeling in een, met inachtneming 
van art. 5 gestelde termijn bijeengeroepen vergadering niet kan worden afgewacht. 

 
6.2 Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in art. 11.3 van de Statuten worden 

bijeengeroepen door de leden van de bondsraad, die het verzoek daartoe vergeefs bij het 
bestuur hebben gericht met inachtneming van het bepaalde in art. 5.1. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van de diensten van het bureau van de vereniging. 

 
6.3 Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel voorzien zelf in 

haar leiding. Uitsluitend onderwerpen, die in de oproepen zijn vermeld, kunnen worden 
behandeld. 

Artikel 7 

7.1 Algemene vergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel het bestuur als de 
ledenvergadering kunnen besluiten dat een vergadering of de behandeling van bepaalde 
onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden. 

 
7.2 Tot een vergadering, resp. de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren, hebben 

slechts toegang het bestuur, de leden van de bondsraad en zij, die het bestuur of 
vergadering daartoe uitnodigt. 

 
7.3 Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan leden van de bondsraad, het bestuur 

en de ereleden het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan. 
 

Artikel 8 

8.1 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming 
wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de 
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eerstvolgende algemene vergadering en opnieuw in behandeling genomen. Staken de 
stemmen wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 
8.2 Over personen wordt indien een bestuurslid of een ter vergadering aanwezig afgevaardigde 

of plaatsvervangende afgevaardigde stemming verlangd, schriftelijk gestemd met gesloten 
stembriefjes. 

 
8.3 Stembiljetten die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, of namen van 

niet voor verkiezing in aanmerking komende personen bevatten, ter beoordeling van het 
bestuur, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen en onthoudingen, bij de 
berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 9 

9.1 Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden 
kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te 
geschieden door schriftelijke opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het 
bestuur, welke opgaven tenminste 7 dagen voor de vergadering, waarin de vacature moet 
worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een schriftelijke bereidverklaring ondertekend 
door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te vervullen. 

 
9.2 Indien slechts één kandidaat is gesteld, wordt direct tot stemming overgegaan, waarbij de 

kandidaat slechts verkozen wordt indien een meerderheid van zeven-tiende behaald wordt 
overeenkomstig met artikel 13.5 uit de statuten. 

 
9.3 Zijn meer kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft 

daarbij geen hunner tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt 
herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene, die in de vrije stemming 
het minste aantal stemmen op zich heeft verenigd, afvalt; levert deze herstemming aan geen 
der kandidaten een tweederde meerderheid van de stemmen op, dan volgt er opnieuw een 
herstemming totdat er slechts één kandidaat overblijft. Deze kandidaat wordt slechts 
verkozen indien in de eindstemming een meerderheid van zeven-tiende behaald wordt 
overeenkomstig met artikel 13.5 uit de statuten. 

 
9.4 Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken, verklaren de 

gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, of behalen geen 
van de kandidaten een tweederde meerderheid, dan blijft de vacature openstaan. 

 
9.5 Indien er geen bestuursleden zijn, of indien de algemene ledenvergadering van oordeel is 

dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende algemene 
vergadering niet kan worden afgewacht, dan benoemt de algemene vergadering uit haar 
midden een interim bestuurslid ter vervulling van de betreffende vacature. Deze vervulling 
heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende algemene vergadering, welke 
binnen 2 maanden moet plaatsvinden, die alsdan op de in dit artikel aangegeven wijze in de 
vacature voorziet. Indien het bestuurslid een lid van de bondsraad betreft, wordt zijn positie 
in de bondsraad ingenomen door zijn plaatsvervanger. 

Bestuur 

Artikel 10 

10.1 De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de naleving van de 
Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover 
dit binnen zijn bevoegdheid valt, geeft hij de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het 
belang van de Debatbond bevorderen. 
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10.2 Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van en de 
gebeurtenissen in de Debatbond sedert het vorige verslagjaar aan de algemene vergadering 
voor, welke voor 1 juli dient te worden belegd. In een algemene vergadering, welke in de 
tweede helft van het jaar dient te worden belegd, komen onder meer de begroting voor het 
volgende boekjaar, de daarbij behorende andere financiële voorstellen ter vaststelling aan 
de orde, alsmede de eventuele verkiezingen voor het bestuur. 

 
10.3 Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan 

die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige 
verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg. 

 
10.4 Een nadere omschrijving van de taak, werkwijze en bevoegdheden van het bestuur zal bij 

afzonderlijke regeling  worden vastgesteld. 
 
10.5 Het bestuur vergadert minstens zes maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit 

nodig oordeelt of tenminste twee leden van het bestuur zulks schriftelijk met redenen 
omkleed aan de voorzitter verzoeken. De wijze van oproeping wordt geregeld in het 
reglement als bedoeld in het vierde lid van dit artikel. 

Artikel 11 

11.1 Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur als bedoeld in art. 8 lid 6 van de 
Statuten kiest, dient dat te bestaan uit een oneven aantal van minstens drie leden waaronder 
de voorzitter van de Debatbond. 

 
11.2 Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Debatbond en voert, voor 

zover niet anders wordt bepaald, besluiten van het bestuur uit. Het reglement als bedoeld in 
art. 10.4 zal nadere regelen omtrent taak en werkwijze van het dagelijks bestuur bevatten. 

 
11.3 Het dagelijks bestuur vergadert ten minste eenmaal in de zes weken en verder zo dikwijls 

als de voorzitter dit nodig acht. 

Bureau 

Artikel 12 

12.1 De inrichting van het bureau wordt door het bestuur bepaald. Het bureau verricht zijn 
werkzaamheden onder leiding van één persoon, die in dienst van de vereniging kan zijn en 
voor alle zaken het bureau betreffende verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. Het 
bestuur stelt voor hem een werkinstructie vast. Hij wordt benoemd, geschorst en ontslagen 
door het bestuur en het bestuur komt met hem de arbeidsvoorwaarden overeen. 

 
12.2 Het bestuur wijst uit zijn midden iemand aan, die belast wordt met het toezicht op het 

bureau. 
 
12.3 De bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van het bureau 

is aan het bestuur, gehoord de leiding van het bureau als bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel. Het bestuur stelt tevens de arbeidsvoorwaarden bij de indiensttreding vast. 

 

Commissies 
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Artikel 13 

13.1 Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen tot het 
uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de 
algemene vergadering. 

 
13.2 De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de 

zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur onderscheidenlijk de algemene 
vergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het 
bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag over 
hun werkzaamheden uit aan het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering. Van 
iedere vergadering van een commissie wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter 
kennisneming toegezonden. 

 
13.3 Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur 

blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. 
 Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, 

tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene vergadering. De 
commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens 
de algemene vergadering en wordt door deze decharge verleend. 

Artikel 14 

14.1 De Algemene Vergadering stelt een Financiële Advies Commissie (FAC) in, die tot taak heeft 
de financiële bedrijfsvoering van het bondsbestuur te beoordelen en daarover aan de 
algemene ledenvergadering te rapporteren. Bestuursleden mogen geen plaats nemen in de 
Financiële Advies Commissie. 

Geldmiddelen 

Artikel 15 

15.1 Het bestuur legt aan de algemene vergadering jaarlijks een begroting voor het 
eerstvolgende verenigingsjaar  ter vaststelling voor. In deze begroting zijn tevens de 
grondslagen voor de jaarlijkse contributieheffing opgenomen. 

 
15.2 De door de debatverenigingen, debatorganisaties, en individuele leden te betalen jaarlijkse 

contributie wordt voor elk verenigingsjaar, op basis van een door de algemene vergadering 
bepaald bedrag per lid van een debatvereniging, per debatorganisatie, en per individueel lid 
vastgesteld. 

 
15.3 De contributienota’s worden verzonden per de eerste dag van het kalenderjaar waarop 

de nota betrekking heeft. 
 
15.4 Als grondslag voor de berekening van de nota voor debatverenigingen geldt het aantal 

leden dat op de verstrekte ledenlijst staat aangegeven. 
 
15.5 Het bestuur kan bij vermeende onregelmatigheden met betrekking tot de juistheid van de 

verstrekte ledenlijst besluiten te kijken naar het totale contributiebedrag op de 
jaarrekening van de debatvereniging gedeeld door het contributiebedrag van de 
debatvereniging van datzelfde jaar. Indien het aantal leden uit die berekening significant 
afwijkt van het aantal leden op de ledenlijst, dan kan het bestuur besluiten deze 
berekening als grondslag gebruiken voor de berekening van de nota voor de betreffende 
debatvereniging.     

 
15.6 De contributienota's dienen binnen 30 dagen na versturing te worden voldaan. Bij te late 
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betaling wordt over het per saldo verschuldigde bedrag 1% rente per maand in rekening 
gebracht, waarbij een ingegane maand zal worden beschouwd als een gehele maand. 

 
15.7 Leden die binnen een half jaar na afmelding weer op de ledenlijst van dezelfde vereniging 

voorkomen, worden geacht onafgebroken lid van die vereniging te zijn geweest. Voor die 
leden wordt de verschuldigde contributie achteraf bij afzonderlijke nota geheven. Deze 
nota's dienen binnen een maand na ontvangst te zijn voldaan. 

 
15.8 Debatverenigingen, welke een nota hebben gekregen op basis van de berekening zoals 

genoemd in art. 15.5 en het hiermee oneens zijn, dienen deze toch binnen de termijn te 
betalen. Zij kunnen aan de eerstvolgende algemene vergadering hun bezwaar voorleggen. 
De algemene vergadering beslist of de berekening, zoals genoemd in art. 15.2, 
gerechtvaardigd is. Zo niet, dan moet het teveel betaalde, ten opzichte van de berekening 
zoals genoemd in art. 15.4, binnen 30 dagen door het bestuur aan de betreffende vereniging 
voldaan worden. 

Tijdschrift & website 

Artikel 16 

16.1 De Debatbond geeft in ieder geval een officieel orgaan uit in de vorm van een website en 
daarbij een tijdschrift of (digitale)nieuwsbrief. Het bestuur is, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur,  verantwoordelijk voor de inhoud van de 
website en het tijdschrift of de (digitale)nieuwsbrief. Formaat en omvang worden door het 
bestuur bepaald. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de publicatie van het tijdschrift 
of de (digitale) nieuwsbrief en de technische realisatie van de website. 

 
16.2 De redactie van het tijdschrift of de (digitale) nieuwsbrief en de website wordt gevoerd door 

een hoofdredacteur. De benoeming van een hoofdredacteur valt onder verantwoording 
van het bestuur. De hoofdredacteur wordt benoemd voor de tijd van drie jaar. Een 
aansluitende herbenoeming kan echter ook voor een kortere periode plaatsvinden. De 
hoofdredacteur kan slechts worden ontslagen 

 -  aan het einde van zijn benoemingsperiode zonder aansluitende herbenoeming 
 -  tussentijds op eigen verzoek 
 -  tussentijds op voordracht van het bestuur 

Wedstrijden 

Artikel 17 

17.1 De algemene ledenvergadering wijst elk jaar de titel ‘Nederlands Kampioenschap 
Debatteren’ toe aan een debattoernooi van een aangesloten debatvereniging. De algemene 
ledenvergadering stelt hieromtrent een reglement vast welke de criteria en de procedure 
voor toewijzing regelen. De organisatie van het kampioenschap gebeurt onder de 
verantwoordelijkheid van de debatvereniging die het kampioenschap toegewezen heeft 
gekregen. Indien de algemene ledenvergadering daartoe besluit, kan de Debatbond ook zelf 
het kampioenschap organiseren. In dat geval valt de organisatie van het kampioenschap 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 
17.2 Om een debatwedstrijd officieel te laten erkennen door de Debatbond, dient minimaal 3 

maanden voordat de betreffende wedstrijd wordt gehouden door de organiserende instantie 
aan het bestuur erkenning gevraagd te worden. Een door het bestuur van de Debatbond 
erkende wedstrijd wordt opgenomen in de wedstrijdkalender, welke binnen twee weken 
gepubliceerd zal worden in het officiële orgaan van de Debatbond. Deze bepaling geldt niet 
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voor door de Debatbond georganiseerde kampioenschappen en voor meerdaagse 
toernooien die bij de EUDC of de WUDC geregistreerd worden. 

 
17.3 Het bestuur zal zijn erkenning slechts dan weigeren indien het van oordeel is dat de 

belangen van een andere, reeds erkende wedstrijd, door het verlenen van de erkenning 
zouden worden geschaad, of als de wedstrijd niet georganiseerd wordt conform de officiële 
reglementen van de Debatbond. 

 
17.4 Uitsluitend erkende debatwedstrijden kunnen om sponsoring en andere ondersteuning 

vragen bij de Debatbond. 

Jurering 

Artikel 18 

18.1 De Debatbond stelt het officiële juryreglement op voor het Nederlands Kampioenschap 
debatteren, welke gebruikt moet worden op het Nederlands Kampioenschap debatteren. De 
algemene vergadering van de Debatbond stelt het reglement vast.    

 
18.2 De Debatbond kan officiële juryreglementen opstellen voor alle verschillende debatvormen, 

welke gebruikt moeten worden voor alle wedstrijden zoals genoemd in art. 17.2. De 
algemene vergadering van de Debatbond stelt het reglement vast. 

 
18.3 Het bestuur zorgt er voor dat telkens het recentste juryreglement, zoals bedoeld in art. 18.1 

en 18.2, op de website gepubliceerd wordt. 
 
18.4 De Debatbond is als enige gerechtigd om juryleden te accrediteren voor jurering aan de 

hand van reglementen zoals genoemd in artikel 18.1 en 18.2. De accreditatie moet 
geschieden per juryreglement en is alleen geldig voor de overeenkomstige debatvorm. Het 
bestuur draagt zorg voor de accreditatie en publiceert deze, na goedkeuring van de 
juryleden, op de website. 

Organisatorische en financiële ondersteuning 

Artikel 19 

19.1 Nieuw op te richten verenigingen en aangesloten verenigingen kunnen de Debatbond 
vragen om organisatorische ondersteuning. Het bestuur beoordeelt de aanvraag en 
organiseert de organisatorische ondersteuning. 

 
19.2 Nieuw op te richten verenigingen en aangesloten verenigingen, welke in financiële nood 

zitten, kunnen de Debatbond vragen om financiële ondersteuning. Het bestuur beoordeelt de 
aanvraag en keert de financiële ondersteuning uit conform art. 19.3 van dit Huishoudelijk 
Reglement. 

 
19.3 Het bestuur dient in haar begroting een bedrag te reserveren voor financiële ondersteuning, 

zoals bedoelt in art. 19.2. Indien de algemene vergadering deze begroting heeft 
goedgekeurd, dan mag het bestuur deze reservering naar eigen inzicht uitkeren ten behoeve 
van aanvragen, zoals bedoelt in art. 19.2. Bij overschrijding van de begrote reservering, dient 
het bestuur eerst toestemming te krijgen van de algemene vergadering. 
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Communicatie 

Artikel 20 

20.1 Ter bevordering van de communicatie binnen de Debatbond en voor het eventueel 
toelichten van het bestuursbeleid, woont elk lid van het bestuur ieder bondsjaar minimaal 
één van de algemene vergaderingen van een debatvereniging bij. 

 
20.2 De besturen van de debatverenigingen verstrekken het bestuur tijdig de nodige gegevens 

omtrent de betrokken vergadering. 
 
20.3 Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld tevoren schriftelijk de nodige informatie omtrent 

het bestuursbeleid te verstrekken. 

Onderscheidingen 

Artikel 21 

21.1 Het erelidmaatschap van de Debatbond kan door de algemene vergadering worden 
verleend aan natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Debatbond of voor het algemeen belang van de debatsport. 

 
21.2 Een voorstel tot het verlenen van het erelidmaatschap kan zowel door het bestuur als door 

één of meer leden worden gedaan. 

Slotbepalingen 

Artikel 22 

22.1 Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking zijn getreden. 
 
22.2 Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun 

vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt. 
 
22.3 Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de 

leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of 
aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere 
reglementen. Dit zal tenminste bestaan uit het publiceren daarvan op de website. 

 
 
 
Aldus ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergaderingen van de debatvereningingen 
en vastgesteld in de algemene vergadering van de Nederlandse Debatbond van 21 november 2008. 
Gewijzigd bij de algemene vergadering van de Nederlandse Debatbond van 17 april 2009. 
Gewijzigd bij de algemene vergadering van de Nederlandse Debatbond van 8 april 2010. 


