Sponsorcommissie FISU WK op zoek naar drie leden
Samenvatting
Nederland heeft de eer om in 2024 de FISU World University Rowing Championships
(WURC, ook wel FISU WK genoemd) te organiseren. In de zomer van 2024 zal daarmee de
Willem Alexander-baan het strijdtoneel worden voor de beste studentenroeiers van over de
hele wereld. FISU verwacht daarnaast dat het WURC van 2024 het grootste FISU WK wordt
voor de roeisport dat ooit is georganiseerd.
De organisatie is voor dit evenement op zoek naar drie leden voor de sponsor commissie.
Als lid van de Sponsorcommissie maak je samen met de Sponsor Manager een strategie en
voer je die uit. Samen met de commissie bereid je proposals voor, benader je sponsoren en
beheer je relaties. Word jij enthousiast van wedstrijden organiseren en heb jij ervaring met
sponsoring? Stuur dan, uiterlijk 28 februari een mailtje naar vacatures.wurc@gmail.com met
daarin een korte motivatiebrief en een overzicht van je ervaring binnen de roeisport.
Lees verder voor meer informatie:
Wat zijn de FISU World University Rowing Championships?
Elke twee jaar wordt de FISU World University Rowing Championships georganiseerd in een
ander land ergens ter wereld. Hier komen de beste studentenroeiers ter wereld samen om te
strijden om het eremetaal. Het niveau ligt hoog en is vergelijkbaar met de
Wereldkampioenschappen onder 23 jaar. De FISU World University Rowing Championships
werden voor het laatst in Nederland georganiseerd in 1994 In 2022 zullen de FISU
University Rowing Championships plaatsvinden in Canada.
Waar zijn wij naar op zoek?
Het bestuur van het FISU WK 2024 bestaat uit zes leden, waarvan één functie de Sponsor
Manager is. Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor alle zaken omtrent sponsoring, van het
bepalen van de strategie tot aan het beheren van bestaande relaties. Om dit takenpakket uit
te kunnen voeren, zal er een Sponsorcommissie in worden gericht. Deze zal voor worden
gezeten door de Sponsor Manager, maar in de praktijk zullen alle leden van de commissie
een hoge mate van verantwoordelijkheid en inspraak hebben. Aangezien dit evenement nog
ver weg is, zoeken wij mensen die zich tot de zomer van 2022 aan dit project willen
committeren. Daarna krijg je de keuze om door te gaan of je taken over te dragen.
Voor de functie van sponsorcommissielid zijn wij op zoek naar de volgende eigenschappen:
●
●
●
●
●
●

Grote verbondenheid met de roeisport in het algemeen en studentenroeien in het
bijzonder;
Aantoonbare ervaring op het gebied van sponsoring, op verenigingsniveau dan wel
bij een bestaande wedstrijd. Ervaring buiten de roeisport geldt hier ook voor;
Duidelijke passie en ambitie om bij te dragen aan een hoogwaardig evenement;
Proactieve houding richting het benaderen van sponsoren en het pakken van
kansen;
Sterke communicatieve vaardigheden en organisatietalent (creativiteit, flexibiliteit,
planning);
InDesign ervaring, ervaring met video-edits en ervaring met websites bouwen is een
pré;

Taken en verantwoordelijkheden
Als sponsorcommissielid ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van
de strategie. Je houdt je veel bezig met operationele zaken, maar ook met een stukje beleid.
In de fase t/m de herfst van 2021 zal dit bestaan uit het uitwerken van de sponsorstrategie,
het in kaart brengen van de sponsoren, het uitwerken van de proposals en het maken van
alle ondersteunende infrastructuur (website, flyers, etc.) Vanaf het najaar van 2021 zullen
bedrijven actief benaderd worden en zal ook relatiemanagement een rol gaan spelen.
Time commitment
De tijdsinvestering zal gedurende het hele proces ongeveer gelijk blijven. Het plan is om in
maart een kick-off vergadering te houden. Er zal één of twee keer per maand worden
vergaderd en naar schatting zul je ongeveer 3 uur per week kwijt zijn aan deze functie.
Voor aanmelding of vragen, neem contact op met Joris Bergman op het volgende
emailadres: vacatures.wurc@gmail.com
Deadline voor aanmelden is 28 februari.

