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Vacature binnen het NSRF-bestuur: Vicevoorzitter 
Het bestuur van de Nederlandse Studenten Roeifederatie is op zoek naar geïnteresseerde 

kandidaten voor de functie van Vicevoorzitter. 
 

De Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) is meer dan 50 jaar de 
belangenbehartiger van alle Nederlandse studentenroeiverenigingen. In die rol onderhoudt 

ze namens haar achterban contacten met nationale en internationale studenten-
sportkoepels, de nationale roeibond en andere relevante instanties. Daarnaast is de NSRF 

als initiator en organisator betrokken bij een hele reeks aan evenementen. De meeste 

bekende daarvan zijn de jaarlijkse NSRF Slotwedstrijden en de Onervaren C4+ Competitie. 
 

Doel van de functie 
Als vicevoorzitter van de NSRF ben jij actief bezig met het beleid van de NSRF en de rest 

van de roeiwereld. In samenwerking met de rest van het NSRF-bestuur is het jouw taak 
om de kwaliteit van en het plezier in het studentenroeien te waarborgen. Dat biedt leuke, 

maar complexe uitdagingen waarbij je zal moeten samenwerken met de KNRB, KNSRB, 

studenten- en burgerroeiverenigingen. 
De slotwedstrijden, de Onervaren C4+ Competitie, de uitzendingen naar de European 

University Games, European University Championships en de World University 
Championships worden allemaal georganiseerd door de NSRF. Het staat voorop dat de 

NSRF dit ook in de komende jaren wil blijven faciliteren. Daarnaast zal de NSRF zich meer 

en meer gaan profileren als een vertegenwoordiger van de studentenroeier. Om dat te 
realiseren heeft de NSRF partners nodig. De eindverantwoordelijkheid voor het 

onderhouden en werven van sponsoren ligt bij de vicevoorzitter.  
Tot slot ondersteunt de vicevoorzitter van de NSRF besturen van de studenten-

roeiverenigingen door middel van workshops en bijeenkomsten waarbij actuele 

onderwerpen aanbod komen en zij hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. 
Zodoende bouwt de vicevoorzitter in samenwerking met het bestuur van de NSRF en de 

roeiverenigingen aan de toekomst van het (studenten)roeien. 
Omdat de vicevoorzitter nauw samen werkt met de voorzitter, zal het definitieve 

taakpakket van beide functies met de voorzitter van de NSRF worden afgestemd. 
 

De vicevoorzitter:  

• Is meerdere jaren binnen de roeiwereld actief (geweest) vanuit een studenten-

roeivereniging, 

• Heeft lef en weet van aanpakken, 

• Is sociaalvaardig en welbespraakt, 

• Heeft een kritische blik en bouwt graag aan de toekomst van de studenten-
roeisport, 

• Ervaring met acquisitie is wenselijk, maar geen vereiste. 

 
Wat krijg jij ervoor terug? 

Je zult deel uit maken van een team van bestuursleden, allen van verschillende 

verenigingen afkomstig. In dit team zal jij je verder ontplooien en ontwikkelen op 
beleidsmatig- en bestuurskundig gebied binnen de roeiwereld. De functieduur is in overleg 

in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere 
beschikbaarheid (minstens twee jaar). Reiskosten worden uiteraard vergoed. 
 

Herken jij jezelf in deze functieomschrijving en zie je het helemaal zitten om je actief om 

het (studenten)roeien te bekommeren? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar 
secretaris@nsrf.nl. De deadline is 14 oktober 2018.  

Voor vragen kun je altijd mailen naar vicevoorzitter@nsrf.nl en voorzitter@nsrf.nl.  
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