
 

 

FUNCTIE MARKETING EN PR VOOR DE KNRB COMMISSIE COASTAL ROWING 

 
Ken jij coastal rowing al? 
 
Dé nieuwe roeivariant! Ruig en spectaculair, voor stoere roeiers vol lef en 
doorzettingsvermogen. Het klassement voor coastal rowing wint snel aan populariteit en 
ontstaan er steeds meer initiatieven. En het is één van de speerpunten van de KNRB. Met 
onze blik op de Olympische Spelen van 2028 zijn we gedreven Nederland daar op de kaart te 
zetten.   
 
De KNRB commissie coastal rowing zoekt versterking op het gebied van marketing en PR!  
We zoeken binnen de studenten pro-actieve, gedreven en enthousiaste mensen, een tikkeltje 
eigenwijs en met een sterk beeld- en taalgevoel die onze commissie willen versterken. Je zult 
je vooral bezig houden met het informeren en enthousiasmeren van studenten. 
 
FUNCTIEPROFIEL 

• Je bent lid van een studentenroeivereniging en je hebt genoeg tijd over om je 

betrokkenheid in actie te kunnen omzetten. Je bent een samenwerker; je stemt af en 

overlegt. Je bent enthousiast en hebt zin om mee te bouwen aan de coastal 

community.   

• Goede beheersing van de nederlandse en engelse taal 

• Vlotte aantrekkelijke schrijfstijl 

• Goed beeldgevoel 

• Beheersing van Adobe Illustrator  

 

Je maakt deel uit van de subcommissie marketing en PR. We zijn verantwoordelijk voor de 

vertaling van het beleid in beeld op met name social media. Wij ondersteunen wedstrijd 

organiserende verenigingen en zorgen dat iedereen in roeiend Nederland ons kent en ons 

weet te vinden. We krijgen ondersteuning uit het bondsbureau. Uiteindelijk willen we dat 

iedereen in Nederland het coastal roeien kent en in ieder geval een coastal ervaring op doet. 

We vergaderen zo’n 6 keer per jaar met de gehele commissie, daarbinnen heb je vooral 

contact binnen je subcommissie.   

 
Herken je jezelf? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Stuur een mail naar coastal@knrb.nl .  
Colette Schelfhorst neemt vervolgens contact met je op. 
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