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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Na bijna vier jaar bestuurder van de Nederlandse Studenten Roei Federatie te zijn,  merk ik dat de 

weinige tijd besteed wordt aan dagelijks, lopende zaken. Een moment van stil staan en bezinning is 

dan ook geen voor de hand liggende besteding van de schaarse tijd. Toch hebben we in seizoen 

2016-2017 besloten dit als bestuur van de NSRF te doen. Een beleidsplan was niet nieuw, maar het 

herbezinnen op de zin en noodzaak van een koepelorganisatie als de NSRF wel.  

In mijn eigen (bescheiden) mening dienen koepelorganisaties goed te verantwoorden wat hun 

bestaansrecht is. Er zijn immers genoeg van dit soort organisaties op te noemen die hun eigen doelen 

volledig voorbij streven en waar bestuurders, zich van geen kwaad bewust, veelal voor eigen gewin 

zitting hebben in een dergelijke bestuur. Ook wij als NSRF moeten ons van dit gevaar bewust zijn en 

de hand in eigen boezem steken. Hebben wij wel bestaansrecht? Kunnen de lidverenigingen het ook 

zonder ons? En als er een antwoord komt op die vragen, hoe gaan we hier dan vorm aan geven. Wij 

zijn het dan ook aan u, als lezer van dit document en waarschijnlijk als lidvereniging van onze 

federatie, verschuldigd om hierop een antwoord te geven. Zodoende zijn wij in beraad gegaan.  

Het korte antwoord op de eerste vraag is 'Ja, de NSRF heeft bestaansrecht'. Maar het vervolg is, dat 

we er wel aan moeten werken om de invulling te optimaliseren. Ons bestaansrecht is gelegen in de 

continue factor die wij spelen met bestuurders, veelal met ervaring uit bestuursjaren bij 

lidverenigingen, die gedurende minimaal twee jaar de NSRF besturen. Het is gelegen in de 

kennisoverdracht die wij de lidverenigingen kunnen bieden. Gelegen in het zijn van een 

gesprekspartner van onze lidverenigingen en daadkrachtige vertegenwoordiger naar grotere 

organisaties zoals de KNRB. Het standaardmotto 'samen staan we sterker' is er een die hier zeker 

opgaat. Maar het is ook gelegen in de concrete organisatorische taken die wij uitvoeren, zoals het 

faciliteren van kansen voor subtop roeiers om op internationale uitzending gestuurd te worden of 

voor de competitieroeiers om een kwalitatief hoogstaande nationale competitie te hebben en 

natuurlijk ook de kans voor alle studentenroeiverengingen om eens in de zoveel tijd de grootste 

nationale wedstrijd van het jaar te organiseren, de NSRF slotwedstrijden.  

Na dit moment van bezinning, komt ook een moment van vooruit kijken. Wij vinden dat we een 

concrete bijdrage leveren aan de Nederlandse studenten roeisport. Echter zien wij ook dat er op vele 

bovenstaande gebieden altijd verbetering mogelijk is. Daarover gaat de rest van dit document. Onze 

visie hebben wij uitgekristalliseerd en aan de hand van het meerjarenplan geconcretiseerd. De NSRF 

streeft ernaar alles in 2020 bereikt te hebben, waarna er weer doorgepakt kan worden aan de 

continue verbetercycli die binnen de federatie plaatsvinden. Hiermee spreken wij de verwachting én 

de hoop uit dat de NSRF representatie op topniveau aflevert.  

 

Jordy Rovers 

Voorzitter der Nederlandse Studenten Roei Federatie  
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Samenstelling 
 

Het meerjarenplan is opgesteld in 2017 door het bestuur der Nederlandse Studenten 

Roeifederatie. Op het moment van schrijven bestond zij uit 6 personen. 

Voorzitter - Jordy Rovers 

Secretaris - Charlotte van Zutphen 

Penningmeester - Alexander Nieuwenhuis 

Commissaris Wedstrijdroeien - Eveline Wouters 

Commissaris Competitieroeien - Niels Helmer 

Commissaris Slotwedstrijden - Hannah de Vries 

Per onderdeel zal vermeld worden wie de betreffende schrijver(s) is/zijn van het hoofdstuk.  

Eindredactie ter verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. 
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Doel  
 

Het meerjarenplan dient als leidraad voor het te volgen beleid voor de aankomende drie jaar. Hierbij 

is er voor ditmaal gekozen voor een termijn van drie jaar wegens het aanhouden van Olympische 

jaren (2016-2020). Dit document is dan ook primair bedoeld voor het bestuur van de NSRF alsmede 

haar verschillende organen zoals omschreven in statuten en reglementen. Zij kunnen op basis 

hiervan een jaarlijks beleid formuleren en als zodanig aan haar lidverenigingen presenteren.  

Daarnaast zal het bestand dienen als ondersteuning voor de (nieuw op te richten) Raad van Toezicht 

als toetsing van de het beleid van het bestuur. Zij zullen tot taak hebben het in oogschouw houden 

van het meerjarenplan indien het bestuur dit (onvoldoende) doet.  

Het meerjarenplan is in hoofdstukken onderverdeeld gebaseerd op de speerpunten voor de 

komende jaren. Per hoofdstuk wordt eenzelfde indeling aangehouden.  

1. Introductie 

Een korte introductie op het speerpunt met o.a. probleemstelling en kader 

2. Doel 

SMART doel met eventueel ondersteunende subdoelen 

3. Middelen om doel te bereiken 

Acties waarmee het gestelde doel bereikt kan worden in algemeenheid 

4. Tijdspad 

Een voorstel voor planning per seizoen t.a.v. het uitvoeren van de acties om het doel te 

bereiken.  
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Hoofdstuk 1 - Vertegenwoordiging 
 

De NSRF is van oudsher opgericht alle studentenroeiverenigingen van Nederland te 

vertegenwoordigen op nationaal niveau. In het kader van globalisering is daar logischerwijs 

internationale representatie, zij het in mindere mate, op gevolgd. Vertegenwoordiging is dan ook het 

primaire en belangrijkste doel en bestaansrecht van de federatie. Het is opgevallen dat deze 

vertegenwoordiging niet optimaal en niet efficiënt verloopt. Op dit moment wordt de NSRF beter 

gecontacteerd door verenigingen, maar is het gehele proces nog in te grote mate reactief. Om een 

gedegen vertegenwoordiging te kunnen opbouwen is een proactieve houding van alle organen van 

de NSRF noodzakelijk. Echter is, gezien de omvang van het aantal verenigingen, niet te voorkomen 

dat een aantal zaken reactief zullen worden opgepakt. Bij dit laatste is het zaak dat lidverenigingen 

zelf actief de NSRF opzoeken als gesprekspartner.  

Doel 

De NSRF is in 2020 dé belangenbehartiger van alle studentenroeiverenigingen van Nederland 

 Lidverenigingen geven actief signalen af over te vertegenwoordigen onderwerpen 

 NSRF organen pikken proactief signalen op uit de roeiwereld en acteren hierop  

Middelen om doel te bereiken 

1. Nieuw opgerichte verenigingen opnemen als lidverenigingen binnen de federatie 

2. Overleg met KNRB structureel organiseren 

3. Overleg met lidverenigingen structureel organiseren 

4. Laagdrempelige overlegopties inventariseren en gebruiken (bv. facebookgroep besturen, 

verenigingscommissarissen) 

5. Communicatiestructuur lidverenigingen - NSRF - externe partner (KNRB, sponsor, SSN, 

KNSRB) inventariseren en structuren.  

6. KNRB AV voorbereiden en notitie met relevante punten zenden aan lidverenigingen, na 

afloop samenvattende notitie zenden. 

7. Aanwezigheid van NSRF bestuur op KNRB AV  

8. NSRF behoudt coördinatie van internationale studentenuitzendingen als EUC/EUG/FISU WK 

9. Zichtbaarheid vergroten (zie Hoofdstuk 2) 

Tijdspad 

 

Seizoen Actie 

Doorlopend 1,6,7,8 

2017-2018 2,3,4 

2018-2019 5,9 

2019-2020 9 
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Hoofdstuk 2 - Zichtbaarheid 
 

Veel roeiers kennen de NSRF vooral als organisator van de Slotwedstrijden. Het grootste deel van de 

competitiesector weet niet van het bestaan van de NSRF af. Mede dankzij het succes van het lustrum 

begint roeiend Nederland steeds meer bekend te worden met de naam en functie van de NSRF. Door 

promotie, voornamelijk online, wordt het aantal bereikte studenten steeds groter. Het blijkt echter 

lastig om duidelijk te maken welke functie de NSRF precies vervult. Dit geldt zelfs voor de 

studentbesturen. Hoewel er stappen zijn gemaakt, moet de marketing en de boodschap van het 

merk ‘NSRF’ sterk uitgebreid worden. 

Doel 

In 2020 weet elke belanghebbende binnen het studentenroeien wat de NSRF is 

 Men is op de hoogte van de verschillende activiteiten van de NSRF (Slotwedstrijden, congres, 

samenwerking met NOOC) 

 Men is bekend met de vertegenwoordigende functie van de NSRF 

Middelen om doel te bereiken 

1. Social mediaplan  

- Integratie NOOC en NSRF als merk 

- Promotie evenementen 

- Verslagen roeiprestaties  

- Vacatures 

- Facebookgroep voor communicatie 

- Website, LinkedIn en Facebook updaten 

- Online jaarplanning 

- Delen van social media relevante berichten en foto’s van anderen. 

- Delen van sociaal media berichten, foto’s. 

2. Persoonlijke kennismaking verenigingen  

- Om tafel bij eigen verenigingen 

- Overige verenigingen voor zover dat nodig wordt geacht 

- Aanwezigheid Competitie openingstoernooi en NSRF Slotwedstrijden in NSRF kleding.  

- Aandacht voor functieborrels 

3. Focus op nuttige en druk bezochte ALV’s. 

- Belanghebbenden uitnodigen als spreker 

- Themabijeenkomsten voor het competitie roeien 

- Centrale besluitvorming 

4. Aanwezigheid op KNRB evenementen 

Tijdspad 

Seizoen Actie 

Doorlopend 4 

2017-2018 1,3 

2018-2019 2 

2019-2020 2 
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Hoofdstuk 3 - Interne Continuïteit 

De kracht van de NSRF is gelegen in het bieden van externe continuïteit als vaste spil in het 

netwerken van de studenten roeiverenigingen. Waar besturen van de lidverenigingen jaarlijks 

wisselen, blijft het bestuur van de NSRF meerdere jaren zitten. In de meeste gevallen betreft dit een 

periode van 2 tot 3 jaar, met een aantal uitschieters naar boven. Om een goede representatie 

mogelijk te maken is deze continuïteit dan ook van groot belang, opdat we dan gebruik maken van dé 

kracht van de federatie. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de positie van de NSRF zeer 

afhankelijk is van de grillen van het bestuur en de personen die hierin zitting hebben. Om een 

stabiele organisatie te worden verdient het de aanbeveling om hieraan te werken met onderstaande 

doelen en middelen.  

Doel 

De NSRF is in 2020 een sterke, stabiele continue organisatie in de Nederlandse roeiwereld 

 De interne (bestuurlijke) continuïteit is versterkt 

 Deze continuïteit is geborgd door meerdere controle processen 

Middelen om doel te bereiken 

1. Continueren van het aanstellen van bestuursleden voor een periode van ten minste twee 

jaar.  

2. Instellen van een ambtstermijn voor bestuurders, waarna herkiesbaarheid mogelijk blijft.  

3. Jaarlijks opstellen van een roulatieschema van de te verwachten wisselingen in bestuurs- en 

commissiesamenstelling en daarop sturen. 

4. Optimaliseren van de archivering voor de toekomst. 

5. Met terugwerkende kracht op orde maken van het archief. 

6. Opstellen van een standaard format voor draaiboeken van de verschillende functies 

7. Oprichten van een Adviesraad als bijzondere commissie van de NSRF ter overleg en controle 

van het beleid van het bestuur.   

8. Vorm geven aan de Adviesraad, o.a. met een eigen werkprotocol 

9. Optimaliseren van de Adviesraad als controlerend orgaan.  

Tijdspad 

 

Seizoen Actie 

Doorlopend 1 

2017-2018 2,4,6,7 

2018-2019 3,8,9,5 

2019-2020 5,9 
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Hoofdstuk 4 - Organisatie 
 

De NSRF bestaat uit een bestuur (6/7 personen), het Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien 

(6/7), Slotwedstrijden commissie (7 personen) en Congres commissie (3 personen). De afgelopen 

jaren vond er geen overleg plaats tussen de verschillende organen waardoor alles afzonderlijk 

functioneerde. Dit zorgde ervoor dat er geen saamhorigheid was, mensen zich niet echt betrokken 

voelde bij de NSRF en er niet 1 geheel was.  

Doel  

De verschillende organen van de NSRF meer met elkaar integreren, zodat iedereen zich onderdeel 

voelt van het grotere geheel.  

 Alle partijen zijn aanwezig zijn op de activiteiten en voelen zich betrokken.  

 Initiatief dient genomen te worden vanuit het NSRF bestuur, waarbij de functionarissen zorg 

moeten dragen dat zijn of haar commissie actief deelnemen.  

 Verdere integratie van NOOC in NSRF bevorderen. 

Middel(en) om doel te bereiken 

1. Iedere laatste zaterdag van november vindt de Activiteit Beleid & Borrel (ABB) plaats. Voor 

aanvang van de activiteit stelt iedereen zich voor, na de activiteit wordt het beleid van de 

NSRF besproken, de jaardoelen van het NOOC en de Slotwedstrijdencommissie, en wordt de 

congrescommissie geëvalueerd. De beleidssessie wordt afgerond met een brainstorm over 

een kwestie binnen de roeiwereld die relevant is voor de NSRF. De dag wordt afgesloten met 

een borrel.  

2. Aan de hand van dit moment worden de jaarplannen uitgewerkt. Tijdens een vergadering in 

december/februari/september worden de jaarplannen gepresenteerd aan het bestuur van 

de NSRF respectievelijk door het NOOC, Slotwedstrijden en Congres.  

3. Halverwege het seizoen (mei) vindt nog een informele borrel/activiteit plaats waar de sfeer 

en gezelligheid centraal staan.  

4. Als blijkbaar van waardering  

5. Eens per kwartaal wordt er een nieuwsbrief opgesteld met daarin een update vanuit ieder 

orgaan en een update van zaken uit de roeiwereld die relevant zijn voor het 

studentenroeien.   

6. Er zal worden geëxploreerd of verdere integratie van NOOC en NSRF bestuur kan 

plaatsvinden. Dit zal resulteren in nieuwe fusie met gevolgen op bestuurslijk niveau. Een 

werkgroep zal dit bekijken.  

7. Tot slot worden de vacatures centraal uitgeschreven via het NSRF bestuur. Zowel het bestuur 

als het relevante orgaan mogen beide promoten. De communicatie verloopt via de NSRF, 

maar sollicitaties zullen plaatsvinden bij de desbetreffende functionaris en een commissielid. 

Het NSRF bestuur stelt de gekozen kandidaat aan voor de functie.  

Focuspunt per jaar 

Het streven is om dit zo snel mogelijk door te voeren. Het dient verbeterd te worden tot het optimaal 

functioneert.  
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Hoofdstuk 5 - Financiën 
 

De financiële structuur van de NSRF vervult een rol die ondergeschikt is aan het hoofddoel. Een 

constante, transparantie financiële huishouding is een voorwaarde voor een stabiele vereniging en 

faciliteert het behalen van andere doelen. Hoewel de reserves van de NSRF halverwege 2017 

voldoende lijken om het voortbestaan voor de komende tien jaar te garanderen, is er een aantal 

zaken dat verbeterd dient te worden om duurzaamheid te bewerkstelligen. De 

boekhoudingtechnieken en programma’s van de NSRF zijn onoverzichtelijk en verouderd, oude 

boekhoudingen incompleet of verloren uit het archief. Daarnaast is de NSRF, door historische 

ontwikkelingen, enigszins versplinterd in meerdere commissies. Het NOOC, de Slotwedstrijden 

commissie, maar ook de Besturencongres commissie voeren ieder een eigen boekhouding. Doordat 

dit niet op uniforme wijze gebeurt, blijkt het voor de penningmeester lastig hier aan het einde van 

het jaar een samenhangend geheel van te maken. Bovendien is het van belang dat hij als 

eindverantwoordelijke meer inzicht heeft in de gang van zaken.  Daarnaast is gebleken dat er hier en 

daar behoefte is voor een incidentele investering van de NSRF ten behoeve van de roeisport of de 

organisatie in het algemeen. Tot slot is gebleken dat het lastig blijkt om leden en debiteuren aan te 

spreken op verzuim van betaling, of om gedrag te sanctioneren. Er worden hierin meerdere regimes 

gehanteerd, dat verwarring onder betrokkenen tot gevolg heeft. 

Doel 

De NSRF voert in 2020 een stabiel, transparant, eenduidig en gecontroleerd financieel beleid. 

 De boekhoudingen van de NSRF voldoen aan alle eisen die vanuit wettelijke en morele 

principes worden gesteld. 

 De reserves van de NSRF zijn toereikend om voortbestaan te garanderen, daarnaast is er 

ruimte voor periodieke investeringen. 

 De commissie penningmeester opereren zelfstandig, maar de penningmeester heeft te allen 

tijde toegang tot en kennis over de gang van zaken. 

 Het debiteuren en sanctiebeleid is centraal en geldt voor alle stakeholders van de NSRF. 

Middelen om dat doel te bereiken 

1. Een nieuwe boekhouding die alle losse boekhoudingen integreert 

2. Een document met ‘Accounting Principles’ van de NSRF met daarin boekhoud principes en 

afspraken met commissies, richtlijnen met betrekking tot subsidies aan toernooien en 

vergoeding bestuursleden 

3. Contact en afspraken met de belastingdienst over de activiteiten van de NSRF 

4. Centraal Reglement van Orde en Debiteuren 

5. Overzichtelijk online archief met daarin de recente factuuradministratie en oude 

boekhoudingen  

6. Plan met betrekking tot besteding niet-operationele of incidentele uitgaven 

Seizoen Actie 

2017-2018 1, 4, 2(?) 

2018-2019 2, 5, 6 

2019-2020 3 
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Hoofdstuk 6 - Wedstrijdroeien 
 

Sinds 2005 organiseerde de Europese Studentensportkoepel EUSA jaarlijks een Europees 

Universiteitskampioenschap Roeien (EUC Rowing). Als gevolg van de invoering van zogenaamde 

European University Games (waarbij roeien niet standaard op het programma staat) in 2012, krijgt 

het EUC Rowing voortaan een tweejaarlijkse frequentie. De buitenlandse Europese studenten 

uitzendingen krijgen de laatste jaren meer naamsbekendheid in de roeiwereld. Echter wordt de 

wedstrijd nog niet gezien als doel ‘op zich’ of iets van een uitzending.  

Doel: 

 alle ploegen  die meegaan A-finale te laten varen in 2020, waarbij ongeveer de helft een 

medaille zal winnen (EUC/EUG) 

 Het aantal ploegen zal afhangen van de botenwagen capaciteit, maar het doel is om de hele 

botenwagen ‘vol’ te leggen om zo veel mogelijk roeiers een buitenlandse ervaring te geven 

(EUC/EUG). 

 Betrokkenheid behouden tijdens het FISU WK/Universiade (inschrijven, communicatie).  

Middelen om het doel te bereiken: 

1. Roeiers moeten het idee hebben dat ze daadwerkelijk ergens voor selecteren en niet iets is 

wat ze er even bij doen door het proces te professionaliseren en contact op te nemen met de 

KNRB 

2. Er wordt geselecteerd op basis van percentages in plaats van plek in een 

kwalificatiewedstrijd 

3. De wedstrijden (EUC/EUG maar ook FISU WK) zal vroeg in het jaar worden gecommuniceerd, 

met bij behorende deadlines, zodat de coaches en roeiers rekening kunnen houden met de 

wedstrijd. 

4. Er zal meer social media berichten besteed moeten worden aan het EUC/EUG/FISU 

WK/Universiade. 

a. De medaillewinnaars een verhaal laten vertellen (NSRF-website). 

b. Van tevoren de ploegen voorstellen via facebook. 

5. Door middel van open communicatie en enquêtes worden de uitzendingen verbeterd en de 

meningen van de roeiers/coaches en wedstrijd. 

6. Er wordt een lijst gemaakt wat er goed ging en wat er fout ging en deze lijst wordt elk jaar 

aangevuld.  

7.  Het vinden van een sponsor om de kosten te drukken voor roeiers en coaches. Financieel 

meedenken met ploegen en kijken naar de middelen die universiteiten/verenigingen bieden. 

Focuspunt per jaar  

2017 - 2,5 & 6 

2018 - 1, 2 en 4  

2019 - 7 

2020 - 7 
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Hoofdstuk 7 - Competitieroeien  
 

Zie Addendum.   
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Hoofdstuk 8 - Slotwedstrijden 
 

Sinds 1975 organiseert de NSRF, in samenwerking met een, bij voorkeur lustrerende, vereniging, de 

NSRF Slotwedstrijden. De slotwedstrijden is de traditionele seizoen afsluiter en wordt gekenmerkt 

door de studentikoze uittrainingssfeer. De wedstrijd is gericht op typische studentenvelden (2+ en 

NSK) en de aankomende subtop van het Nederlandse roeien (zowel senioren als junioren), maar is 

ook de laatste kans van het seizoen om over de baan te gaan.  

De afgelopen jaren is de Nederlandse roeisport sterk gegroeid. De NSRF ziet ondanks de invoering 

van het leenstelsel en toenemende studiedruk tevens een flinke groei bij haar leden: het 

studentenroeien lijkt onverminderd populair. De groei van het studentenroeien ziet de NSRF ook 

terug in een sterke stijging van de inschrijvingen voor de Slotwedstrijden. Het is inmiddels bijna 

normaal dat de inschrijvingen boven de 1000 ploegen uit komen. Dit veroorzaakt een grote druk op 

het wedstrijdschema. De afgelopen jaren hebben we hierin al de marges opgezocht van wat ons 

schema aan kan en zijn we er soms overheen gegaan. Op dit moment is er nauwelijks ruimte om uit 

te wijken van het schema. Daarom is ruimte creëren in het schema een van de prioriteiten van de 

Slotwedstrijden.   

Doel  

Kwaliteit van de slotwedstrijden behouden ondanks verdere groei van de roeisport en wedstrijden 

 Korte termijn ruimte in schema creëren 

 Lange termijn invulling geven aan meer ruimte 

Middel(en) om doel te bereiken 

Middelen om dit doel te kunnen bereiken: 

1. Steun van de KNRB om de vrijdagavond erbij te krijgen.  

2. Overwegen van uitbreiding van commissie (wedstrijdleiding +1 en extra commissielid voor 

uitwerken van de plannen).  

3. Financiële middelen (sponsoring) en contacten voor (internationale) Universiteitsboten 

4.      Focuspunt per jaar 

2018: Extra tijd creëren en het wedstrijdschema op een goede manier invullen. 

2019: Invulling van de extra tijd.  

2020: Extra tijd en invulling weten te handhaven.  

Seizoen Actie 

2017-2018 1 

2018-2019 2,3 

2019-2020 2,3 

 

 

 

 



www.nsrf.nl | info@nsrf.nl | KvK 40532256   

Hoofdstuk 9 - Besturencongres 
 

Het Aegon NSRF Besturencongres is een tweejaarlijks evenement voor de besturen van de 26 

lidverenigingen van de NSRF. Tijdens de eerste bijeenkomt in het najaar, georganiseerd door een 

vaste commissie én een jaarlijks roulerende vereniging, presenteren de besturen via een pitch hun 

plan om hun vereniging naar een hoger niveau te tillen. Tijdens de tweede bijeenkomst, in het 

voorjaar en georganiseerd door Aegon, de KNRB en de NSRF, presenteren de besturen de uitkomsten 

van hun plan. Bij beide edities van de Aegon Bestuursbokaal is de jury aanwezig, bestaande uit zes 

juryleden met onder andere medewerkers van de KNRB, Aegon en mensen met een roeiachtergrond 

werkzaam in het bedrijfsleven. Zij beoordelen de besturen op een aantal vaste punten (waaronder 

innovatie, samenwerking, creativiteit, etc.) en wijzen de winnaar aan: bij de eerste editie ontvangt 

het winnende bestuur een cheque van € 2.500,-, bij de tweede editie mag het winnende bestuur een 

cheque van € 10.000,- in ontvangst nemen. Vanuit het NSRF bestuur coördineert de secretaris de 

voorbereiding, uitvoer en evaluatie van het congres.  

Doelen  

 De eerste bijeenkomst van het Aegon NSRF Besturencongres wordt jaarlijks door de 

aanwezige besturen op  het rapportcijfer 7,5 of hoger beoordeeld.  

 De samenwerking tussen het NSRF bestuur, de vaste congrescommissie en de roulerende 

commissie wordt door de twee laatst genoemde partijen als goed ervaren (op een schaal van 

slecht, neutraal, voldoende, prima, goed).  

 De samenwerking tussen de KNRB, Aegon en het NSRF bestuur worden door alle drie partijen 

als goed ervaren  (op een schaal van slecht, neutraal, voldoende, prima, goed). 

 De roulerende vereniging krijgt ondersteuning van de vaste congrescommissie om zo 

continuïteit te waarborgen binnen het jaarlijks terugkerende congres. 

Middelen om doel te bereiken 

1. De mening van de aanwezigen besturen wordt gepeild door een enquête die wordt 

uitgedeeld direct na het congres. De enquête moet aansluiten op het congres van dat jaar en 

daarna verwerkt worden tot een overzicht waarover gerapporteerd kan worden naar Aegon 

en de KNRB. 

2. De samenwerking en het functioneren van het NSRF bestuur, de vaste congrescommissie en 

de roulerende commissie wordt bij aanvang van de roulerende commissie vastgelegd door 

middel van een gesprek over de verwachtingen. De samenwerking wordt maximaal 4 weken 

na het Aegon NSRF Besturencongres geëvalueerd door middel van een vergadering met 

daarin het bespreken van pluspunten en verbeterpunten en het geven van opbouwende 

feedback. Hiervan worden notulen gemaakt die op de Google Drive worden opgeslagen. 

3. De samenwerking tussen de KNRB, Aegon en het NSRF bestuur wordt maximaal 8 weken na 

het Aegon NSRF Besturencongres geëvalueerd door middel van een telefonische vergadering 

met daarin het bespreken van de uitkomsten van de enquête en de samenwerking tijdens de 

voorbereiding en de uitvoer van het congres. 

Om de vaste congrescommissie zelfstandig te kunnen laten opereren zijn de volgende acties nodig: 

4.  De penningmeester van de congrescommissie rapporteert rechtstreeks aan de 

penningmeester van de NSRF. Hiervoor zijn twee tot drie onderdelen nodig: een persoon die 



www.nsrf.nl | info@nsrf.nl | KvK 40532256   

zelfstandig kan werken, die ervaring heeft met het voeren van een boekhouding en een pre: 

persoon die bestuurservaring heeft. 

5.  Om zelfstandig te kunnen boekhouden is het hebben van toegang tot het 

boekhoudprogramma plus het hebben van een rekening en bijbehorende pinpas namens de 

NSRF noodzakelijk. 

Om de roulerende congrescommissie zelfstandig (maar met behoud van continuïteit) te kunnen laten 

opereren zijn de volgende acties nodig: 

6. Een Google Drive van elk jaar waarin de commissie van dat jaar haar documentatie (notulen, 

draaiboeken, contracten, begroting, etc) in opslaat en de documentatie van voorgaande edities 

kan raadplegen. 

7. Een rolverdeling binnen de commissie met tenminste een voorzitter en een secretaris. 

Focuspunten per jaar 

 

Seizoen Actie 

2017-2018 1,4,5,6,7 

2018-2019 2,3 

2019-2020 Alle 
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Bijlage I - Terminologie & Afkortingen 
 

NSRF - Nederlandse Studenten Roeifederatie 

KNRB - Koninklijke Nederlandsche Roei Bond 

KNSRB - Koninklijke Nederlandsche Studenten Roei Bond 

SSN - Stichting Studentensport Nederland 

EUC - European University Championships 

EUG - European University Games 

FISU WK - spreekterm voor het WUC 

WUC - World University Championships 

 

 


