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Protocol contributiebijdrage debatorganisaties

1. Dit protocol heeft betrekking op de contributieverplichtingen van debatorganisaties zoals bedoeld in 
Art 4.1b en 4.3 Statuten Nederlandse Debatbond.

2. De hoogte van de contributieverplichting voor debatorganisaties wordt door de bondsraad 
vastgesteld; dit is een maximumbedrag, waarbij het de bondsraad vrij staat kortingen vast te stellen 
op basis van algemene criteria, zoals bijvoorbeeld het geschatte aantal actieve debaters binnen een 
debatorganisatie.

3. Het staat het bondsbestuur vrij een (verdere) korting op de contributie van een debatorganisatie te 
geven dan wel deze kwijt te schelden wegens redenen die specifiek zijn voor de debatorganisatie in 
kwestie.

4. In het geval er conform artikel 2 van dit protocol criteria worden vastgesteld is het bestuur belast met 
het vaststellen van de contributie op basis van deze criteria. De debatorganisatie is gehouden alle 
informatie die het bestuur noodzakelijk acht om de contributie vast te stellen aan het bestuur te 
overleggen.

5. Indien de debatorganisatie niet in staat is de benodigde informatie te overleggen, dan wel van 
mening is dat het bestuur ten onrechte om bepaalde informatie vraagt, dient de debatorganisatie dit 
bij monde van hun vertegenwoordiger voor te leggen aan de bondsraad, die hierover zal besluiten.

6. Indien het bestuur niet over de door haar noodzakelijk geachte gegevens beschikt stelt zij de 
contributie voorlopig vast op basis van een schatting, en is gerechtigd een nota te sturen voor dit 
bedrag ; de debatorganisatie is gehouden deze te voldoen. Artikel 15.8 van het huishoudelijk 
reglement van de Nederlandse Debatbond is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting: dit is het algemene deel, betrekking hebbend op de procedures.
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Contributiehoogte voor debatorganisaties
1. De hoogte van de contributie voor debatorganisaties wordt vastgesteld op honderd maal de contributie 

die gemiddeld per lid van aangesloten debatverenigingen wordt gevraagd.

2. A. Indien de debatorganisatie een niet zelfstandig onderdeel van een vereniging is, waarbij dit onderdeel 
zich toelegt op debatteren, wordt een korting verleend gebaseerd op een schatting van het aantal leden 
dat betrokken is bij debatactiviteiten. Een persoon die aan meer dan één debatactiviteit per jaar 
deelneemt en lid is van de ‘moedervereniging’ wordt beschouwd als betrokken bij debatactiviteiten.

B. Deze korting volgt de volgende tabel:

Geschat aantal leden betrokken bij debatactiviteiten kortingspercentage
Categorie 1:  < 15 personen 90%
Categorie 2:  < 35 personen 80%
Categorie 3:  < 70 personen 60%
Categorie 4:  < 125 personen 25%
Categorie 5:  ≥ 125 personen 0%

3. A. Indien de debatorganisatie zich toelegt op een specifiek onderdeel van het debatteren dan wel het 
debatteren door bepaalde groepen van de bevolking wil bevorderen stelt het bestuur een 
kortingspercentage vast, rekening houdend met de draagkracht van de organisatie.

B. Het bestuur kiest hierbij uit de volgende kortingspercentages: 0%, 25 %,40%, 60%, 80%, 90% en 
100%.

4. Indien de debatorganisatie kan aantonen, dan wel aannemelijk maken dat de contributie meer dan 10% 
van de opbrengsten van de organisatie in een jaar zou bedragen dient het bestuur het 
kortingspercentage aangepast te worden zodat het contributiebedrag onder deze grens komt.
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