Toewijzingsreglement Nederlands Kampioenschap
Debatteren
Regeling zoals aangenomen op 13 maart 1999 tijdens het landelijk verenigingenoverleg met
wijzigingen van 7 november 2000 en de bekrachtiging van de Bondsraad van 17 april 2009 met
wijzigingen.
1. Er wordt per academisch jaar één Nederlands Kampioenschap Parlementair Debatteren
(in het vervolg aan te duiden met NK) georganiseerd.
2. In een jaarlijkse vergadering, te houden voor de zomer voorafgaand aan het betreffende
academische jaar, wordt besloten welke vereniging dat jaar het NK organiseert.
3. Verenigingen die het NK willen organiseren dienen dit kenbaar te maken uiterlijk één
maand voorafgaand aan de vergadering als hiervoor bedoeld.
4. Deze interesse kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij het Bondsbestuur.

Roulatiemodel:
5. De volgende situaties kunnen worden onderscheiden:
a. Slechts V1 aanmeldingen. Dan: toewijzing aan de vereniging die het grootst aantal jaren
geen NK heeft georganiseerd (vanaf 1999).
b. V1 en V2 aanmeldingen. Dan: de V1 aanmeldingen vallen af en onder de overgebleven
V2 aanmeldingen wordt geloot.
c. Slechts V2 aanmeldingen. Dan: loting.
6. Definities:
V1: Verenigingen die:
1. zijn aangesloten bij de Nederlandse Debatbond;
2. al eerder een NK hebben georganiseerd;
3. die in het jaar voorafgaande aan de aanmelding een door de Debatbond erkend
debattoernooi hebben georganiseerd waaraan ten minste 25 teams hebben
deelgenomen. (Dit aantal wordt bepaald door het totale aantal teams te verminderen met
de teams van de organiserende vereniging en teams die zijn ingezet om het
speelschema te complementeren (dummy-teams).) Wanneer niet aan deze laatste eis
wordt voldaan, raakt de vereniging de V1 status niet kwijt, maar mogen ze zich pas weer
aanmelden wanneer ze wel aan die eis hebben voldaan.

V2: Verenigingen die:
1. zijn aangesloten bij de Nederlandse Debatbond;
2. nog nooit eerder een NK hebben georganiseerd;
3. maar wel in het jaar voorafgaande aan de aanmelding een door de Debatbond erkend
debattoernooi hebben georganiseerd waaraan ten minste 25 teams hebben
deelgenomen. (Het aantal wordt op dezelfde manier als hierboven beschreven
vastgesteld.)
7. Procedure
a. Eventuele loting geschiedt op de vergadering
b. Bij onenigheid over het aantal teams dat aan een toernooi heeft deelgenomen (i.v.m de
eisen genoemd onder punt 8) dient de zich aanmeldende vereniging te bewijzen hoeveel
teams er aan het toernooi hebben deelgenomen. Als definitief oordeel kan de
vergadering eventueel ook stemmen.
8. Indien ernstige twijfel bestaat over de mogelijkheid van de vereniging die aan de beurt is
om de kwaliteit van het NK te waarborgen, kan de Bondsraad beslissen dat deze
vereniging niet aan de beurt komt. Dit besluit kan worden genomen met een 7/10e
meerderheid van stemmen, waarbij de stemmen van de vereniging die het betreft worden
gezien als een onthouding.
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