Profiel Commissaris Breedtesport ARB
De Amsterdamsche roeibond behartigt de belangen van de bij haar aangesloten
roeiverenigingen en is (mede)organisator van een tweetal roeiwedstrijden.
Het bestuur van de Amsterdamsche roeibond bestaat uit: voorzitter, secretaris,
penningmeester, commissaris wedstrijden, commissaris Amsterdamse zaken, commissaris
Centrale inkoop commissie en de commissaris Breedtesport
De Amsterdamsche roeibond )is per maart 2019 op zoek naar een kandidaat voor de functie
van commissaris Breedtesport.
Uitgangspunten
- Lid zijn bij een van de bij de ARB aangesloten roeiverenigingen
- Beschikbaar voor minstens een, liefst twee bestuurstermijnen van telkens 3 jaar
- Stevig netwerk in de roeiwereld
- Affiniteit met jeugd- junioren- en toerroeien
- Bij voorkeur bestuurlijke ervaring
Algemene taken en verantwoordelijkheden
- Actief bijdragen aan de doelstellingen van de ARB
- Bij toerbeurt representatieve aspecten, waaronder prijsuitreikingen bij wedstrijden
Functie specifieke taken
1. Aansturing commissie VBWJ en beheer VBWJ website
2. Aansturing SAIL commissie (1x per 5 jaar)
3. Contact onderhouden met seniorencompetitie, toerroeiers, jeugd- en
recreatiecommissarissen van bij de ARB aangesloten verenigingen
Contact onderhouden met roeiverenigingen in het KNRB district Noord-Holland
Ad1. Het VBWJ fonds wordt beheerd door de ARB. Een commissie van vier leden beoordeelt
de aanvragen, communiceert naar de ARB verenigingen hoe aanvragen gedaan kunnen
worden en verspreid de opgedane ervaring/kennis van de toegekende projecten aan de ARB
verenigingen door middel van publicatie(s) op de website van het fonds. De commissaris
Breedtesport is voorzitter van de commissie VBWJ, belegt de vergaderingen, onderhoudt
contact met de andere commissieleden en is eindverantwoordelijk. De commissie adviseert
het bestuur van de ARB over de toekenningen en activiteiten van de commissie. Het bestuur
van de ARB beslist. Subsidie toekenningen worden via de penningmeester van de ARB
uitbetaald aan de aanvrager, na goedkeuring door het ARB bestuur.
Het VBWJ fonds heeft een eigen website om het fonds zichtbaar te maken en de aanvragen
te stroomlijnen. Tevens worden op de website de projecten en activiteiten gepubliceerd.
Ad2. Aansturing commissie SAIL
De SAIL commissie organiseert een roeitocht/roeierssaluut tijdens SAIL Amsterdam(1 keer
per 5 jaar). De commissie SAIL werkt in principe autonoom met een eigen budget en
voorzitter. De commissaris breedtesport zoekt een voorzitter voor de SAIL commissie en
fungeert als contactpersoon tussen de commissie en het bestuur van de ARB.

Ad 3. Contact onderhouden met seniorencompetitie, toerroeiers, jeugd- en recreatiecommissarissen van bij de ARB aangesloten roeiverenigingen en contact onderhouden met
roeiverenigingen in het KNRB district Noord-Holland
De commissaris breedtesport onderhoudt per e-mail, telefonisch of anders contact met de
bestuursleden van de bij de ARB aangesloten verenigingen over onderwerpen als jeugd- en
junioren roeien, toerroeien, de seniorencompetitie en andere takken van de roeisport die
onder breedtesport geschaard kunnen worden. Gemiddeld zal er eens per twee jaar contact
zijn met de roeiverenigingen. Doel is uitwisseling inzake ontwikkelingen bij de vereniging,
inspelen op ontwikkelingen, weten wat er leeft, ondersteunen bij activiteiten of
bijeenkomsten initiëren.
Jaarkalender:
Bijwonen bestuursvergaderingen ARB
Aanleveren aandeel jaarverslag ARB
VBWJ-commissie wintervergadering
Toercommissie voorjaarsbijeenkomst
Organiseren bijeenkomst seniorencompetitie
ALV ARB
Head of the River - assistentie/representatie
Bijwonen bijeenkomst KNRB-district Holland-Noord
VBWJ-commissie lentevergadering
ARB-Bosbaanwedstrijd - assistentie/representatie.
VBWJ-commissie zomervergadering
Organiseren bijeenkomst seniorencompetitie
Bijwonen bijeenkomst KNRB-district Holland-Noord
VBWJ-commissie herfstvergadering
Toercommissie najaarsbijeenkomst
*afhankelijk van bestuur KNRB-district Holland-Noord

5 a 6x per jaar
Januari
Februari
Februari
Februari
Maart
Maart
April*
Mei
Juni
Augustus
Augustus
September*
November
November

