Reglement van orde voor de
algemene vergadering
Vastgesteld op 13 mei 2011 te Utrecht, overeenkomstig artikel 15, derde lid, sub a van de
statuten.

Definitiebepalingen
Bondsraad: alle afgevaardigden van de debatverenigingen, debatorganisaties en individuele
leden tezamen. Artikel 10 van de Statuten
Bondsbestuur: het door de algemene vergadering gekozen bestuur van de Nederlandse
Debatbond. Artikel 8 van de Statuten
Secundant: iemand die een lid van de bondsraad bijstaat en deze kan vervangen. Een secundant
is geen lid van de bondsraad, tenzij hij/zij zijn/haar afgevaardigde vervangt.
Voorstel: een schriftelijk voorstel dat ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt
voorgelegd, strekkende het vaststellen of wijzigen van beleidsregels of reglementen.
Amendement: een oproep tot tekstuele wijziging van een voorstel dat in de algemene
vergadering aan de orde is.
Motie: een oproep aan de algemene vergadering om een oordeel of wens uit te spreken dan wel
een verzoek of opdracht aan het bestuur kenbaar te maken.

Artikel 1: De aanwezigen
Artikel 1.1
De algemene vergadering bestaat uit de leden van de bondsraad en het bondsbestuur.
Artikel 11, eerste lid, van de Statuten

Artikel 1.2
De leden van de bondsraad nemen allen op gelijke voet deel aan de beraadslagingen, ongeacht
de onderlinge stemverhoudingen.
Artikel 1.3
Een lid van de bondsraad kan zich tijdens de algemene vergadering laten bijstaan door maximaal
één secundant.
Artikel 1.4
Algemene vergadering zijn in beginsel openbaar.
Artikel 7, eerste en tweede lid, van het Huishoudelijk Reglement
Artikel 1.5
Alle aanwezigen bij de algemene vergadering, met uitzondering van het publiek, dienen bij
binnenkomst de presentielijst te tekenen, welke door de secretaris van het bestuur wordt
klaargelegd.
Artikel 1.6
Het bondsbestuur en de leden van de bondsraad nemen plaats aan de zogenaamde
‘vergadercirkel’. Secondanten zitten enkel aan de ‘vergadercirkel’, indien de locatie daartoe
ruimte laat. Het publiek zit te allen tijde buiten de vergadercirkel.

Artikel 2: Leiding
Artikel 2.1
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bondsbestuur of diens
plaatsvervanger. De buitengewone algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.
Artikel 11, vijfde lid, van de Statuten
Artikel 6, derde lid, van het Huishoudelijk Reglement
Artikel 2.2
Indien het bondsbestuur of de vergadering dit wenselijk acht, kan voor een bepaald agendapunt
of het verdere verloop van de vergadering uit de aanwezigen een andere voorzitter gekozen
worden.

Artikel 3: Spreekrecht
Artikel 3.1
De volgende personen zijn bevoegd ter algemene vergadering het woord te voeren:
a) de leden van de bondsraad;
b) de leden van het bondsbestuur;
c) de ereleden, tenzij aan hen conform artikel 11, vierde lid, van de Statuten de toegang tot de
algemene vergadering is ontzegd;
d) secundanten, wanneer zich een situatie als bedoeld in artikel 4.3 van dit reglement voor doet.
Artikel 3.2
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De volgende personen kunnen met betrekking tot de behandeling van een specifiek agendapunt
het recht verkrijgen het woord te voeren:
a) secundanten, conform het bepaalde in artikel 4.2 van dit reglement;
b) de leden van de Financiële Advies Commissie;
c) andere belanghebbenden aan wie door het bestuur het woord wordt verleend.
Artikel 7, derde lid, van het Huishoudelijk Reglement
Artikel 3.3
a) Belanghebbenden die conform artikel 3.2 sub c van dit reglement op een specifiek agendapunt
het woord willen voeren, dienen dit alvorens de beraadslaging over het onderwerp is begonnen
kenbaar te maken bij de voorzitter.
b) Indien conform artikel 3.2 van dit reglement spreekrecht wordt gegeven, maakt de voorzitter dit
kenbaar bij de introductie van het specifieke agendapunt, dus voorafgaande aan de
beraadslaging over dit agendapunt.
Artikel 3.4
Niemand voert het woord, dan nadat het door de voorzitter is verleend.

Artikel 4: Rol van de secundant
Artikel 4.1
De rol van de secundant is het bijstaan van diens afgevaardigde. De secundant heeft daarbij in
beginsel geen spreekrecht, tenzij hem/haar expliciet dit door het bestuur is verleend.
Artikel 4.2
Een lid van de bondsraad kan met betrekking tot een specifiek agendapunt afstand doen van
zijn/haar spreekrecht ten behoeven van diens secundant. Het lid van de bondsraad dient dit
conform het bepaalde in artikel 3.3 sub b van dit reglement bij de voorzitter kenbaar te maken.
Het lid van de bondsraad behoudt hierbij zelf het stemrecht.
Artikel 4.3
Een secundant kan (tijdelijk) de rol van diens afgevaardigde overnemen, en daarmee als lid van
de bondsraad optreden en stemrecht uitvoeren, wanneer diens afgevaardigde is verhinderd, is
verlaat, of de vergadering vroegtijdig moet verlaten.

Artikel 5: Agenda
Artikel 5.1
De agenda wordt vastgesteld conform het bepaalde in artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 5.2
Indien conform artikel 5.3 van het Huishoudelijk Reglement staande de vergadering onderwerpen
aan de agenda worden toegevoegd, dienen eventuele schriftelijke stukken alvorens de
beraadslaging daarover wordt geopend schriftelijk aan de voorzitter, de notulist en de leden van
de bondsraad ter hand te worden gesteld.

Artikel 6: Moties en amendementen
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Artikel 6.1
a) Amendementen dienen te allen tijde schriftelijk bij het bondsbestuur te worden ingediend. Ook
indien zij staande de vergadering worden ingebracht dienen zij op schrift te worden gesteld. b)
Amendementen op voorstellen waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist dienen
uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering bij het bondsbestuur te worden
ingediend.
Artikel 6.2
Moties dienen te allen tijde schriftelijk bij het bondsbestuur te worden ingediend. Ook indien zij
staande de vergadering worden ingebracht dienen zij op schrift te worden gesteld.
Artikel 6.3
a) Een motie van orde is een staande de vergadering gedane oproep om de gang van zaken
tijdens de vergadering te wijzigen. b) Een motie van orde wordt onmiddellijk in behandeling
genomen en daarna onmiddellijk in stemming gebracht. De stemming kan niet worden
aangehouden.
c) De voorzitter van de algemene vergadering is gehouden de orde, na aanname van een motie
van orde, te veranderen zoals in de motie is aangegeven. d) Artikel 6.2 van dit reglement is niet
van toepassing op moties van orde.

Artikel 7: Beraadslaging
Artikel 7.1
Bij de beraadslaging over een voorstel of motie wordt de volgende procedure gehanteerd:
1) de indiener licht zijn voorstel of motie toe;
2) het bondsbestuur en de leden van de bondsraad kunnen vragen stellen ter verduidelijking,
waarbij de indiener deze direct beantwoordt;
3) het bondsbestuur kan diens standpunt ten aanzien van het voorstel geven en eventuele
amendementen indien, dan wel in het geval van een motie deze overnemen of ontraden;
4) de leden van de bondsraad krijgen de gelegenheid hun standpunt ten aanzien van het voorstel
c.q. de motie toe te lichten en eventuele amendementen in te dienen.
5) de indiener krijgt de gelegenheid daarop te reageren, waarbij deze aangeeft of hij eventuele
amendementen wil overnemen of ontraden.
6) het voorstel c.q. de motie wordt in stemming gebracht.

Artikel 8: Stemmen
Artikel 8.1
Het stemmen gebeurd met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Statuten en
artikel 8 en 9 van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 8.2
a) Wanneer een voorstel, amendement of motie in stemming wordt gebracht, vraagt de voorzitter
wie voor stemt, wie tegen stemt en wie zich onthoudt van stemmen.
b) Indien de voorzitter gedurende de beraadslaging bemerkt dat alle leden van de bondsraad
vóór gaan stemmen, kan hij in afwijking van het voorgaande de vergadering vragen het
voorliggende besluit per acclamatie aan te nemen. Indien tenminste één lid van de bondsraad
hier niet mee instemt zal conform het bepaalde in sub a gestemd worden.
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c) Indien conform artikel 8.1 of 8.2 van het Huishoudelijk Reglement besloten wordt om schriftelijk
te stemmen, wordt door het bondsbestuur blanco briefjes uitgedeeld, waar de afgevaardigden
‘voor’, ‘tegen’, of ‘blanco’ op schrijven. De stemmen worden vervolgens door het bestuur geteld,
met inachtneming van artikel 8.3 van het Huishoudelijk Reglement. Indien de vergadering dit
wenst kan een kiescommissie worden ingesteld van twee of drie personen, waarvan tenminste
één lid afkomstig is uit het bondsbestuur.
Artikel 8.3
a) Indien meerdere amendementen of moties in stemming worden gebracht waarvan er slechts
één kan worden aangenomen, wordt als eerste gestemd over het meest verstrekkende
amendement c.q. motie.
b) Indien meerdere voorstellen in stemming worden gebracht waarvan er slechts één kan worden
aangenomen, wordt als eerste gestemd over het oudste voorstel.
c) Indien binnen één onderwerp zowel over moties, amendementen en voorstellen gestemd moet
worden, wordt eerst gestemd over amendementen, vervolgens over voorstellen en tot slot over
moties.

Artikel 9: Slotbepaling
Dit reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering.
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