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FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE 
REGELING COMPETITIEROEIEN  

 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1 
NSRF:    Nederlandse Studenten Roei Federatie 
Bestuur:     Bestuur van de NSRF 
ALV:     Algemene Ledenvergadering van de NSRF  
Competitiecommissaris  Verenigingsbestuurder verantwoordelijk voor het  
    competitieroeien binnen zijn/haar vereniging 
Competitie bijeenkomst:   Periodieke informerende bijeenkomst van de 
    NSRF en KNRB Competitiecommissie voor 
    competitiecommissarissen en/of wedstrijdleiders 
Leden (of Lid)   Leden zoals gedefinieerd in artikel 3 van de 
    Statuten van de Nederlandse Studenten 
    Roeifederatie 
Competitieseizoen   Alle wedstrijden zonder nationale status en bokalen  
    met als hoofddoelgroep studenten  
Competitie Bokalen  NSRF Onervaren C4+ Bakboord Bokaal en NSRF  
    Onervaren C4+ Stuurboord Bokaal 
Onervaren C4+ Competities  NSRF Onervaren C4+ Bakboord Bokaal, NSRF Onervaren C4+ 
                                                     Stuurboord Bokaal en NSRF Onervaren C4+ Klassement 

HOOFDSTUK II 

TAKEN BESTUUR  

Artikel 2  
Het Bestuur is voor alle bij de NSRF aangesloten verenigingen de belangenbehartiger van zaken 
aangaande het competitieroeien. Het Bestuur heeft als taak het competitieroeien te bevorderen. Hierbij is 
het doel van het Bestuur om de Competitiecommissarisen van Leden te ondersteunen bij hun taken met 
betrekking tot competitieroeien.  Daarnaast organiseert het Bestuur de eerstejaars C4+ Competities en 
fungeert het Bestuur samen met de KNRB Commissie Competitieroeien als coördinator ten aanzien van de 
overige competitie bokalen.  

Artikel 3 
Waar zij dit nodig acht zal het Bestuur zaken die te maken hebben met competitieroeien en/of het 
Competitieseizoen agenderen op een ALV en indien nodig ter stemming brengen. 
 
Artikel 4 
Het Bestuur organiseert in samenwerking met de KNRB Commissie Competitieroeien meerdere per keren 
per jaar informatieve Competitie bijeenkomsten. Hierbij worden in ieder geval de volgende zaken te 
besproken: de planning van het seizoen, de opzet van het seizoen, de evaluatie van het seizoen, de 
bepalingen van de bokalen en de inschrijfprocedure voor de bokalen. Waar leden en/of het Bestuur dit 
nodig achten kunnen er nieuwe Competitie bijeenkomsten worden georganiseerd.  
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Artikel 5 
Het Bestuur streeft ernaar om in samenwerking met de KNRB Commissie Competitieroeien de opzet, 
planning en samenstelling van het Competitieseizoen eind augustus van het desbetreffende jaar in 
concept te kunnen presenteren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de dagen waarop wedstrijden 
plaats zullen vinden en de samenstelling van de Competitiebokalen. 
 
Artikel 6 
Het Bestuur is hoofdverantwoordelijk voor het beheer van de Onervaren C4+ Competities. Dit houdt in 
ieder geval in: het schrijven en handhaven van de bepalingen, het bijhouden en publiceren van de bokaal 
standen, de verdeling van ploegen over de Bakboord Bokaal en de Stuurboord Bokaal, de toewijzing van 
ploegen voor het Klassement en de aanstelling van de Hoofden van de Jury. 

HOOFDSTUK III 

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE VERANTWOORDING  

Artikel 7 
De penningmeester van het bestuur van de NSRF heeft een controlerende taak over de inkomsten en 
uitgaven van het Bestuur aangaande het competitieroeien. Hij wordt hierin bijgestaan door de 
kascommissie van de NSRF.  

Artikel 8  
Verenigingen die een wedstrijd aanvragen kunnen subsidie aanvragen bij het Bestuur. Deze subsidie is 
verdeeld aan de hand van interne richtlijnen, van welke op het eerste verzoek aan het Bestuur kosteloos 
een kopie toegestuurd zal worden. Het Bestuur zal in lijn daarmee alleen subsidie verlenen wanneer aan 
de volgende eisen cumulatief is voldaan:  

• bij de aanvraag is de realisatie van de voorgaande editie en de begroting van de van de 
komende editie bijgevoegd;  

• de overeenkomst die is opgesteld door het Bestuur met nadere voorwaarden voor de 
desbetreffende wedstrijd rechtsgeldig door beide partijen is ondertekend. 

Artikel 9 
Het Bestuur houdt het recht voor om gedurende of na afloop van het Competitieseizoen 
steekproefsgewijs de financiën van (1) of meerdere wedstrijd(en) in te zien te controleren. Het 
organiserende Lid dient na schriftelijk verzoek van het Bestuur kopie van alle stukken met betrekking tot 
de financiën van de desbetreffende wedstrijd terstond te overhandigen aan het Bestuur. Het Bestuur 
bevoegd geen subsidie uit te keren aan het desbetreffende Lid en de laatst verleende subsidie met 
betrekking tot de desbetreffende wedstrijd geheel of integraal terug te vorderen indien: 

• een Lid niet of niet behoorlijk gehoor aan geeft aan het verzoek tot overhandiging van de 
voormelde stukken;  

• de stukken niet of niet behoorlijk zijn/worden overlegd; 
• de aangeleverde stukken, begroting en/of realisatie geen juiste weerspiegeling van de 

werkelijkheid geven;  
• niet is voldaan aan de voorwaarden van de subsidieovereenkomst van de desbetreffende 

wedstrijd; en/of 
• niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 8. 
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HOOFDSTUK IV 

NSRF ONERVAREN C4+ COMPETITIES 

Artikel 10  
Een wedstrijd die deel uitmaakt van een Onervaren C4+ Competitie moet onder meer aan de volgende 
eisen voldoen:   

• de wedstrijdleiding bestaat in ieder geval uit een (1) persoon die eerder zitting heeft gehad in 
de wedstrijdleiding van een roeiwedstrijd ;  

• er dienen voldoende kamprechters, motorboten en vrijwilligers aanwezig te zijn, teneinde het 
wedstrijdverloop conform het Reglement voor Roeiwedstrijden te laten verlopen; 

• op de wedstrijd zijn voldoende kleedruimtes en toiletten aanwezig; 
• er is voldoende catering aanwezig, waar in ieder geval broodjes en warme en koude dranken 

gekocht kunnen worden; 
• op de wedstrijd is voldoende aandacht besteedt aan sfeer rondom de baan. Dit kan onder meer 

in de vorm van muziek, aankleding, wedstrijdcommentaar en andere rand- of pauzeactiviteiten; 
• er rekening is gehouden met slecht weer, zo is er voldoende ruimte beschikbaar waar 

deelnemers en toeschouwers droog kunnen staan in geval van regen en/of onweer; 
• indien de wedstrijd slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, wordt er voor vervoer vanaf 

het dichtstbijzijnde station gezorgd.  
• de wedstrijd heeft een website, waarop onder meer het tijdschema, de loting en de bepalingen 

van de desbetreffende wedstrijd staan;  
• de uitslagen van de desbetreffende worden binnen een etmaal na de wedstrijd de gepubliceerd. 

Wanneer er geen schriftelijk programma wordt verspreid, zal op de website het volledige 
programma conform artikel @@@ van Reglement voor Roeiwedstrijden worden geplaatst; 

Artikel 11  
De commissie die de wedstrijd organiseert en het verantwoordelijke verenigingsbestuur zal voldoende 
communiceren met het Bestuur. Zo zal er minimaal een (1) keer voor de wedstrijd en een (1) keer na de 
wedstrijd worden overlegd. Verder wordt het Bestuur inzicht verschaft in de organisatie van de wedstrijd 
en dient het Bestuur gedurende de wedstrijd op de hoogte worden gehouden van eventuele problemen.  

Artikel 12 
De inschrijvingen voor de NSRF Onervaren C4+ Competities verlopen via de NSRF, zoals beschreven in de 
relevante bepalingen.  

Artikel 13 
De hoogte van het inschrijfgeld voor de NSRF Onervaren C4+ Competities wordt vastgesteld door het 
Bestuur en samen met de inschrijfprocedure opgenomen in de respectievelijke bepalingen van de NSRF 
Onervaren C4+ Competities. 

HOOFDSTUK V 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 
Bij eventuele strijd tussen dit reglement en de Statuten van de NSRF zijn de Statuten van de NSRF altijd 
leidend. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het Bestuur bevoegd besluiten te nemen binnen 
de ruimte die het geldende Reglement voor Roeiwedstrijden daarvoor biedt.  
 
 
 


