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Betreffende: Vacature Secretaris NSRF  
Deadline: zaterdag 25 juni 2022 
 

Het bestuur van de Nederlandse Studenten Roeifederatie is op zoek naar een nieuwe 
secretaris! Denk jij dat je het in je hebt om de voorzitter van de NSRF te ondersteunen? 

Lijkt het jou leuk om een kijkje te nemen in het overkoepelende orgaan van de 

studentenroeiwereld? Lees dan snel verder! 
  
De NSRF      
De Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) is al meer dan 50 jaar dé 

belangenbehartiger van alle Nederlandse studentenroeiverenigingen. In die rol onderhoudt 

ze namens haar achterban contacten met nationale en internationale 
studentensportkoepels, de nationale roeibond en andere relevante instanties. Daarnaast is 

de NSRF als initiator en organisator betrokken bij een hele reeks aan evenementen. De 
meest bekende daarvan zijn de jaarlijkse NSRF Slotwedstrijden, het NSRF Besturencongres 

en de Onervaren C4+ Competitie. Ook worden uitzendingen naar de European University 

Games en European/ World University Championships georganiseerd door de NSRF. In 
samenwerking met de rest van het NSRF-bestuur ben je actief bezig met beleid voeren om 

de kwaliteit van en het plezier in het studentenroeien te waarborgen. 
  
De functie 
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de communicatie tussen de NSRF en haar 26 

lidverenigingen. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen, van telefoon en e-mail 

tot vergaderingen en overige bijeenkomsten. Daarnaast beheer je de social mediakanalen 
en de website van de NSRF. Het organiseren van de NSRF ALV’s valt ook onder jouw taken 

waarbij je de locatie, uitnodigingen en notulen regelt. Als hoogtepunt is het jaarlijks 
terugkerende NSRF Besturencongres. Dit evenement organiseer je samen met jouw 

commissie bestaande uit leden van de organiserende vereniging. Het congres organiseer 

je voor de bestuursleden van studentenroeiend Nederland.  
Binnen jouw functie heb je naast de vaste taken ook ruimte om zelf nieuwe 

uitdagingen op te pakken. Daarnaast werk je veel samen met de voorzitter en vicevoorzitter 
wat betreft de communicatie en naamsbekendheid van de NSRF. Omdat je hierin 

samenwerkt, stem je onderling de taakverdeling af. De functie is parttime en behoeft een 
tijdsinvestering van gemiddeld een dagdeel per week. Deze uren zijn zelf in te delen. 

         
De secretaris:  

● Is meerdere jaren binnen de roeiwereld actief (geweest) vanuit een 

studentenroeivereniging en bij voorkeur nog lid van een studentenvereniging; 
● Is een teamspeler die maandelijks vergadert met het NSRF-bestuur (op een 

centrale plek in Nederland zoals Utrecht); 

● Heeft een kritische blik en bouwt graag aan de toekomst van de 
studentenroeisport; 

● Ervaring en affiniteit met communicatie gerelateerde taken is wenselijk, maar 
geen vereiste. 

 
Wat krijg je ervoor terug? 
Als nieuwe secretaris zul je deel uitmaken van het NSRF Bestuur wat bestaat uit 
verschillende personen van verschillende verenigingen die allemaal op hun eigen manier 

hebben bijgedragen aan de roeiwereld. Je krijgt de kans je verder te ontplooien op 
beleidsmatig en bestuurskundig gebied en je bouwt een goed netwerk op. Daarbij kent de 
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functie een relatief grote mate van vrijheid om zelfgekozen thema’s extra aandacht te 

geven. 
De duur van de functie is in overleg vast te stellen, maar in verband met continuïteit wordt 

gestreefd naar een langere beschikbaarheid van rond de 2 jaar. Reiskosten worden 
vergoed. 
  
Reageren 
Herken jij jezelf in deze functieomschrijving en zie je het helemaal zitten om de volgende 

secretaris van de NSRF te worden? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar 
secretaris@nsrf.nl.  
 

De deadline is zaterdag 25 juni 2022. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met 
de huidige secretaris Marloes Hooghiemstra via 0651004546 of secretaris@nsrf.nl. 
 
  

 


