
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2020  

ONLINE DEBATTEREN 

 
Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2020 

 

JOUW PRIJZENGELD DONEREN WIJ AAN JOUW GOEDE DOEL  
Als je je aanmeldt voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap Online Debatteren 2020, dan debatteer 

je vanzelfsprekend met de doelstelling om enerzijds zo veel mogelijk te leren (en geïnspireerd te raken) en 

anderzijds uiteraard om een zo hoog mogelijke plek op de eindranglijst te halen; Nederlands Kampioen 

worden. Maar… je debatteert ook voor Het Goede Doel.  Jouw (!) Goede Doel. 

Want Dé Nederlandse Debatclub maakt een bedrag over naar het door jou gekozen goede doel. Je kunt al bij 

je aanmelding voor deelname aangeven aan welk goed doel jij jouw prijzengeld zou willen laten overmaken. 

Maar dat kan ook nog – als deelnemer – tijdens de toernooiweek. 

VOORWAARDEN KEUZE GOED DOEL  

Je bepaalt zélf wat jouw goede doel is waar je voor debatteert. Een goed doel moet lokaal zijn. Je kunt dus 

denken aan een bijdrage voor de kinderboerderij, de speeltuin in het park, een bijdrage voor een activiteit in 

het verzorgingscentrum bij jou om de hoek etc. etc. Als jijzelf ergens vrijwilliger-bestuurder van een vereniging 

bent, dan kun je uiteraard ook kiezen voor dát goede doel. Echter, een goed doel mag géén politieke partij zijn, 

geen landelijke of internationale organisatie, geen commerciële instelling en het goede doel moet verder 

passen binnen de algemeen geldende fatsoensnormen en -waarden.  

WELK BEDRAG DONEREN WIJ NAMENS JOU?  

• Aan het goede doel van Dé Nederlands Kampioen Online Debatteren:   375 euro 

• Aan de nummer 2 van het NK Online Debatteren:    125 euro 

• Aan de nummer 3 van het NK Online Debatteren:      75 euro 

Wij maken het bedrag rechtstreeks over aan het door jou gekozen goede doel. 

Let op: je debatteert tijdens het NK Online Debatteren NIET over jouw goede doel.  


