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Vacature binnen Commissie NSRF Slotwedstrijden 
De grootste nationale kortebaanwedstrijd is op zoek naar nieuwe leden voor het 
baancommissariaat!  
 
Achtergrond 
De Nederlandse Studenten Roei Federatie is opgericht in 1966, en is de 
belangbehartiger voor alle Nederlandse Studentenroeiverenigingen. Sinds 1975 
organiseert de NSRF de Slotwedstrijden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de 
NSRF Slotwedstrijdencommissie welke verantwoordelijk is voor het wedstrijdverloop 
op het water. Voor de ondersteuning van deze wedstrijdcommissie wordt ieder jaar 
de samenwerking gezocht met één van de lidverenigingen van de NSRF, voor onder 
andere de organisatie op de kant & vrijwilligers.  
 
Functie 
Als baancommissaris ben je verantwoordelijk voor het regelen van de roeibaan en 
alles wat hierbij komt kijken. De vergunning aanvragen en contact met de mede-
organiserende lidvereniging over de aankleding onderhouden zijn enkele van je 
taken. Met de rest van het baancommissariaat ben je verantwoordelijk voor het 
goede verloop van alles op de kant van de baan. Een veelomvattende functie dus! 
 
Tijdsbesteding 
Van het najaar tot ongeveer een maand voor de Slotwedstrijden ben je vooral bezig 
met het maken van plannen en verwachtingen voor de komende wedstrijd en die van 
het jaar daarna. Vanaf eind mei/begin juni begint het wat drukker te worden. De 
echte drukte zit rond het weekend van de NSRF-slotwedstrijden zelf, waarin je de 
dagen voor de slotwedstrijden voornamelijk bezig zal zijn.  
De functieduur is in overleg in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt 
gestreefd naar langere beschikbaarheid (minstens twee jaar). 
 
Verwachting 
Wat wij verwachten van toekomstig baancommissariaat: 
- Actief (geweest) bij een studentenroeivereniging 
- Ervaring met het organiseren van een roeiwedstrijd 
- Je bent enthousiast en een echte teamplayer 
 
Beloning 
Je komt te werken in een van de leukste wedstrijdorganisaties van Nederland. De 
Slotwedstrijdencommissie gaat een aantal keer per jaar op de gaafste uitjes en jij 
mag natuurlijk mee! Je doet veel contacten op in de roeiwereld en maakt kennis met 
mensen van andere roeiverenigingen. 
 
Je (reis)kosten worden vergoed. De ervaring die je opdoet met dit evenement is zeer 
waardevol voor je verdere carrière in, of buiten, de roeiwereld. 
 
Reageren 
Is je interesse gewekt? Mail naar slotwedstrijden@nsrf.nl om te solliciteren (cv en 
motivatie) of voor meer informatie, je komt dan in contact met Wouter van 
Groeningen, Commissaris Slotwedstrijden van de NSRF.  


