
Vacature binnen Commissie NSRF Slotwedstrijden  

De grootste nationale kortebaanwedstrijd is op zoek naar een nieuw lid voor het 

penningmeesterschap! 

 

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 lid verenigingen van de NSRF, voor onder 

andere de organisatie op de kant & vrijwilligers.  

 

Functie 

Als penningmeester van de NSRF Slotwedstrijden ben je verantwoordelijk voor het beheer van de 

financiën. Dit houdt concreet in het verrichten van betalingen, innen van startgelden en 

verwerken van facturen. Daarnaast stel je in samenspraak met de rest van je commissie elk jaar 

de begroting op. Verder leg je verantwoording af aan de penningmeester van het NSRF bestuur 

en werk je samen met de penningmeester van de organiserende vereniging. Afgezien van deze 

functie specifieke taken ben je samen met de andere commissieleden bezig met het neerzetten 

van de grootste nationale kortebaanwedstrijd. 

Tijdsbesteding  

Van het najaar tot ongeveer drie maanden voor de Slotwedstrijden ben je vooral bezig met het 

maken van de begroting en het beheren van de budgetten. Vanaf begin juni, als de inschrijvingen 

open gaan, begint het wat drukker te worden en de echte drukte zit rond het weekend van de NSRF-

Slotwedstrijden zelf. 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 een toekomstig penningmeester: 

- Actief (geweest) bij een studentenroeivereniging 

- Ervaring met het organiseren van een roeiwedstrijd 

- Je bent enthousiast en een echte teamplayer 

- Heeft boekhoudkundig inzicht (bijvoorbeeld opgedaan als commissiepenningmeester).  

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 Maarten Verbrugge, Commissaris Wedstrijden van de 

NSRF. 


