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FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE  

REGELING BESTURENCONGRES 
 

 

HOOFDSTUK I 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Begrippen 

 

Artikel 1 

ALV:  Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Studenten Roei 

Federatie 

Bestuur:  Bestuur van de NSRF 

Congres:  NSRF Besturencongres 

Congrescommissie:  Commissie die het NSRF Besturencongres organiseert 

Leden (of Lid): Leden zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Statuten van de 

Nederlandse Studenten Roeifederatie 

NSRF:           Nederlandse Studenten Roei Federatie 

Winnende vereniging: Het winnende Lid van het laatst georganiseerde NSRF 

Besturencongres 

 

Organisatie 

 

Artikel 2 

De organisatie van het Congres valt onder verantwoordelijkheid van de NSRF. 

 

HOOFDSTUK II 

 

TOEWIJZING 

 

Artikel 3 

Het winnende lid van het laatst georganiseerde NSRF Besturencongres neemt de verplichting op zich om 

de volgende editie van het NSRF Besturencongres mede te organiseren. 

 

Artikel 4 

Het Winnende lid neemt de verplichting op zich om binnen de daarvoor door de NSRF gestelde termijn vier 

(4) tot vijf (5) van haar leden aan te dragen aan het bestuur van de NSRF om zitting te nemen in de 

commissie van volgend jaar. 

 

Artikel 5 

De voormelde aangedragen leden moeten door het bestuur van de NSRF worden goedgekeurd alvorens zij 

zitting kunnen nemen in de Congrescommissie.  Goedkeuring van deze leden geschiedt vormvrij. 

 

Artikel 6 

Mocht het Winnende lid niet in staat zijn te voldoen aan de voorwaarden neergelegd in de vorige artikelen 

stelt zij het Bestuur hiervan onverwijld op de hoogte, doch uiterlijk voor 1 april van het desbetreffende 

jaar. 

 



 
 

 

 
 
 

Secretariaat 

 
DATUM 
10 februari 2021 

 
POSTADRES 

Van Hoornekade 207 
3554 AV Utrecht 

 
TELEFOON 

06 51 00 45 46 

 
EMAIL 

secretaris@nsrf.nl 
 
INTERNET 

www.nsrf.nl 
 
KAMER VAN KOOPHANDEL 

40532256 

 
RABOBANK 

NL79 RABO 0130590800 

 
 

 

 

 2 

Artikel 7 

In geval dat een situatie zich voordoet zoals omschreven in Artikel 6 zal de Winnende vereniging in 

samenwerking met het Bestuur kijken naar een passende oplossing voor de organisatie van de komende 

editie van het NSRF Besturencongres, waarbij onder meer gekeken zal worden naar andere verenigingen 

om eventuele tekortkomingen op te vullen. 

 

ArtikelI8 

Alle Leden dienen proactief mee te werken aan het vinden van een oplossing in geval van een situatie zoals 

omschreven in artikel 6 en waar nodig bij te dragen aan de organisatie van de komende editie van het 

NSRF Besturencongres.  

  

 

HOOFDSTUK III 

 

DE CONGRESCOMMISSIE 

 

Artikel 9  

De Congrescommissie is een commissie van de NSRF en als zodanig verantwoording schuldig aan de NSRF. 

 

Artikel 10 

Minimaal één (1) bestuurslid van de NSRF neemt zitting in de commissie en zal een toezichthoudende 

functie vervullen. De vergaderingen van de Congrescommissie worden voorgezeten door de Voorzitter van 

de Congrescommissie zoals bedoeld in Artikel 12. 

 

Artikel 11 

Naast het bestuurslid van de NSRF genoemd in Artikel 10 neemt ook de penningmeester van het Bestuur 

van de NSRF zitting in de commissie. De penningmeester van de NSRF zal een controlerende rol hebben 

met betrekking tot de financiën van de Congrescommissie. Hierbij inbegrepen, doch niet gelimiteerd tot, is 

het controleren en administreren van declaraties en effectueren en controleren van banktransacties met 

betrekking tot de Congrescommissie. 

 

Artikel 12 

De Congrescommissie zal verder in elk geval, behoudens eventueel benodigde uitbreidingen, bestaan uit 

een: 

- Voorzitter; 

- Secretaris; 

- Penningmeester; 

- Commissaris locatie en sprekers; en 

- Commissaris promotie. 

 

Artikela13  

De functietitels van de functies in de zin van Artikel 12 kunnen door het Bestuur worden gewijzigd waar 

en wanneer zij dit nodig acht. 

 

TAKEN 

 

Artikel 14 

De taak van de Congrescommissie is het organiseren van het Congres in oktober of november. 
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Artikel 15 

Het mede-organiserende Lid heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

1. het leveren van kandidaten die de in artikel 12 genoemde functies in de congrescommissie 

vervullen; 

2. zorg dragen voor de noodzakelijke werkzaamheden, zonder welke de organisatie van het congres 

niet mogelijk is, voor tijdens en na het Congres. 

 

Artikel 16 

De Congrescommissie draagt zorg voor een dagprogramma een passende locatie en de catering. 

 

Artikel 17 

Het programma behoeft goedkeuring van het Bestuur van de NSRF. 

 

HOOFDSTUK IV 

 

FINANCIËN 

 

Artikel 18 

Het inschrijfgeld voor het Congres bedraagt niet meer dan 25 EUR per deelnemer aan het Congres. In dit 

bedrag zijn mede-inbegrepen de kosten voor koffie en thee en lunch.  

 

Artikel 19 

De NSRF draagt, bovenop het in Artikel 18 genoemde inschrijfgeld, een vast bedrag bij. Dit bedrag wordt 

jaarlijks met de financiële begrotingsstukken vastgesteld. 

 
Artikel 20 
De financiële verantwoording geschiedt aan de ledenvergadering van de NSRF. Eventuele resterende 
baten uit sponsoring of andere activiteiten van de Congrescommissie in de uitvoering van haar taken 
komen volledig ten goede aan de NSRF. 
 
Artikel 21 
Jaarlijks worden tussen de penningmeester van de NSRF en de Congrescommissie afspraken gemaakt 
over het verloop en de controle van de financiële verslaggeving. Deze afspraken omvatten in ieder geval: 

1. de goedkeuring van de begroting; 
2. de goedkeuring van de wijzigingen op de begroting; 

3. een voorlopig exploitatie overzicht binnen een maand na het congres; 
4. een afrekening twee maanden na het congres en overdracht van de 

debiteuren en crediteuren. 
 
 

HOOFDSTUK V 

 

ORGANISATIE 

 

Artikel 22 

Het Congres wordt jaarlijks in oktober of november georganiseerd. 

 

Artikel 23 

Het Congres heeft tot doel: 

1. het (nader) kennismaken met collega besturen en met name de collega functionarissen; 

2. het verhogen van functie gerelateerde kennis; en 

3. het verwerven van algemene bestuurlijke vaardigheden. 

 

Deze doelstellingen dienen terug te komen in de programmaonderdelen van het Congres. 
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Artikel 24 

De datum en locatie van het Congres worden voor 15 september schriftelijk aangekondigd aan alle leden. 

 

Artikel 25 

Alle Leden, met uitzondering van die verenigingen die verbonden zijn aan de Nederlandse Defensie 

Academie of wiens ledenbestand voor een aanzienlijk deel uit niet-studerenden bestaat, worden verwacht 

met tenminste drie vierde deel (75%) van haar bestuur aanwezig te zijn op het Congres en de daarvoor 

financiële verplichting te voldoen aan de NSRF. 

 

Artikel 26 

Indien deelname aan het Congres, wegens zwaarwegende (andere) verplichtingen op de door de 

Congrescommissie aangekondigde datum niet mogelijk is voor (een deel van) het bestuur van een lid, dient 

de desbetreffende lid zich (gedeeltelijk) voor 30eptember schriftelijk af te melden bij de Congrescommissie. 

 

 

HOOFDSTUK VI 
 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 27 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 

 

Reglement van de Nederlandse Studenten Roei Federatie vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 

van 15 juni 2019 te Zevenhuizen.  

 

 
 
 
 


