
 

 

ORGANISEER JIJ DE 52E 
BATAVIERENRACE? 

 

Kom een fulltime of parttime bestuursjaar doen bij de Batavierenrace! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de bestuursfoto’s van de 51e OC 
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Leuk dat je belangstelling hebt voor de organisatie van de Batavierenrace! In dit 
document kun je informatie vinden over het organiseren van dit gigantische 
studentenevenement (voor een korte inleiding, check dit kekke filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-OaFV-EcuE).  

De Batavierenrace is met haar 8500 deelnemers en 750 vrijwilligers het grootste 
studentenevenement van Nederland. De organisatie hiervan is een tijdrovende taak, en 
daarom zijn wij elk jaar weer op zoek naar een groep van 10 enthousiaste organisatoren. 
Dat lijkt simpel, het is toch altijd hetzelfde? Nee zeker niet! Elk jaar drukt de OC haar 
eigen stempel op het beleid, zijn er routeaanpassingen of veranderingen aan wegen, 
zijn er minder of juist nieuwe mogelijkheden voor faciliteiten en moeten veel sponsoren 
elk jaar opnieuw overtuigd worden om een samenwerking aan te gaan. Aan jou de 
uitdaging om dit te doen!  

Het organiseren van de Batavierenrace is daarom veel meer dan alleen het afwerken 
van een draaiboek. Elk takenpakket heeft zo haar eigen uitdagingen, ideeën en 
inzichten. Ook mogen nieuwe activiteiten worden toegevoegd en mag er gebroken 
worden met oude werkwijzen. Door taken te kiezen die goed bij jouw passen, kun je je 
richten op de onderdelen waarvan jij het leuk vindt om ze te verbeteren. Zo kun jij je 
eigen stempel te drukken op de Batavierenrace in jouw bestuursjaar. 

In dit document wordt allereerst  de algemene structuur van de organisatie toegelicht. 
Vervolgens hebben we in de functies beschreven die je als OC’er kunt hebben. Aan het 
einde lees je het ervaringsverhaal van Bob, die OC’er was bij de 49e & 50e Batavierenrace! 

De 50e OC staat trots op het podium bij de prijsuitreiking  

https://www.youtube.com/watch?v=Y-OaFV-EcuE
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De Batavierenrace is een zelfstandige stichting. De Stichting Batavierenrace bestaat uit 
drie organen: het Stichtingsbestuur, de Raad van Advies (RvA) en de 
Organisatiecommissie (OC). Het is de taak van de OC om de race daadwerkelijk te 
organiseren. Het stichtingsbestuur heeft als taak om de continuïteit door de jaren heen 
te waarborgen. De RvA is een groep oud- bestuurders/organisatoren die advies geven 
over beleid en kunnen coachen in persoonlijke ontwikkeling en teamwork. In de praktijk 
is de OC het dagelijks bestuur van de Batavierenrace. Zij onderhouden dan ook het 
contact met de vaste commissies, medewerkers en externe relaties. 

 

 

Organogram van de stichting Batavierenrace 

 

ORGANISATIECOMMISSIE (OC) 
De OC bestaat idealiter uit tien personen en zijn traditioneel verdeeld over Enschede en 
Nijmegen: vijf in Enschede en vijf in Nijmegen. Deze unieke verdeling zorgt ervoor dat je 
als bestuurders kennis maakt met een andere studentenstad en de verschillende 
gebruiken van beide steden. Helaas is het niet altijd mogelijk om op een heel directe 
manier als complete OC te functioneren, waardoor je leert samenwerken op afstand. De 
Organisatiecommissie bestaat veelal uit fulltimers, maar ook parttimers zijn aanwezig. 
De verhouding tussen fulltimers en parttimers is ongeveer 6:4.  

De Organisatiecommissie vormt de daadwerkelijke organisator van de Batavierenrace 
en zorgt ervoor dat het overzicht over alle deelnemers, medewerkers en materialen het 
gehele jaar door gewaarborgd blijft. Je gebruikt jouw ideeën, creativiteit en skills om de 
race te organiseren. De kennis van eerdere edities en vaste commissies is een 
uitstekend hulpmiddel om de race te organiseren. Als OC ben je het uithangbord van, 
en het aanspreekpunt voor, de Batavierenrace.  



 

4 
 

VASTE COMMISSIES 
Om de OC te ondersteunen met het organiseren van de race zijn er tien commissies, 
met elk eigen taken en verantwoordelijkheden. De taken van al deze commissies zijn te 
vinden op de website van de Batavierenrace. Hieronder staan alle commissies kort 
opgenoemd.  

- Wedstrijdsecretariaat (WS)  
- Wedstrijdleiding (WL)  
- ICT Commissie (Icie)  
- Tijdregistratiecommissie (eBart)  
- Radioverbindingsdienst (RVD)  
- Kascommissie (Kasco)  
- Medisch Advies Orgaan (MAO)  
- Mororrijders (MR) 
- Bataradio 
- Batasocial 

750 MEDEWERKERS 
Dit is de groep vrijwilligers die helpen in de week voor, het weekend van en de week na 
de Batavierenrace. De groep varieert van mensen die al meer dan 25 edities betrokken 
zijn tot vrijwilligers die bij één editie helpen. De organisatiecommissie zorgt ervoor dat al 
deze medewerkers worden geworven, weten wat ze moeten doen en op welk tijdstip 
dat moet gebeuren. 

 

 

Medewerkers in actie tijdens de 47e Batavierenrace 
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Iedere OC’er heeft een functie of is commissaris van een ‘hoofdtaak’, die de meeste van 
haar of zijn tijd in beslag zal nemen. Daarnaast zijn er nog een groot aantal losse taken 
die worden verdeeld over de OC’ers. Hierdoor kun je een uniek takenpakket, dat 
specifiek jij op je wilt nemen, in jouw bestuursjaar uitvoeren.   

Per functie staat vermeld of deze in principe fulltime (FT) of parttime is (PT). Wie welke 
functie vervult, is een eigen keus – alles wordt na een overleg met de geselecteerde 
organisatoren voor het nieuwe bestuursjaar vastgesteld. De overige taken worden 
tijdens de inwerkdagen verdeeld, nadat de nieuwe OC’ers hun voorkeuren hebben 
uitgesproken.   

Het overzicht van functies en commissarissen is als volgt:    

De voorzitter (FT)  is de verbinder van het organisatieteam. Kerntaken zijn de volgende: 
het voorzitten van vergaderingen, het controleren, coördineren, en bijstaan van de OC, 
het aanspreekpunt zijn voor derden, het formuleren en het uitvoeren van 
langetermijnbeleid, en – last but certainly not least – de eindverantwoording hebben 
voor de taken van de OC. Je moet als voorzitter onder andere altijd een goed overzicht 
kunnen houden over het organisatieproces, constructief en communicatief sterk het 
team kunnen leiden, en helder knopen kunnen doorhakken.  

De vicevoorzitter (FT) is kort gezegd de voorzitter van het OC-gedeelte in de stad waar 
de voorzitter niet zit, maar (in tegenstelling tot de voorzitter) niet van de gehele OC. Je 
zit in jouw stad de kleine vergaderingen voor, controleert, coördineert en staat de OC’ers 
daar bij wanneer die daar zijn en wanneer het nodig is. Verder ben je daar het 
aanspreekpunt voor derden, en staat de voorzitter bij in het formuleren en uitvoeren van 
het langetermijnbeleid. Je hebt dezelfde soort kenmerken als de voorzitter, zoals 
hierboven beschreven. 

De secretaris (FT) is verantwoordelijk voor alle essentiële documentatie. Zo verzorg je als 
secretaris de notulen van de Grote Vergadering (vergadering met de gehele OC, dus uit 
zowel Enschede en Nijmegen) en Mega-GV’s (Grote Vergadering met alle commissies). 
Daarnaast ben je vaak betrokken bij het vernieuwen of opstellen van officiële 
stukken/akten/regelementen. Ook zorg je voor een nieuwsbrief, die gedurende het jaar 
een aantal keer wordt verspreid onder de medewerkers, ouders en andere betrokkenen. 
Hierin staan de nieuwste ontwikkelingen in de organisatie en de gevolgen daarvan voor 
de race. Je bent als secretaris vaak aanwezig, heel precies, en kan goed naar de 
buitenwereld toe communiceren. 

De penningmeester (FT) vervult een belangrijke functie. Als nieuwe penningmeester 
maak je samen met de vorige penningmeester een begroting voor het komende jaar. 
Het is jouw verantwoordelijkheid om door het jaar heen de boekhouding bij te houden 
en op ieder gewenst moment een overzicht te kunnen geven hoe de financiële zaken 
ervoor staan. Je zorgt ervoor dat alle rekeningen betaald worden en alle facturen 
opgesteld worden. Verder ben je verantwoordelijk voor de subsidies en de bonnen. Aan 
het eind van het jaar maak je de afrekening en presenteer je deze aan het 
Stichtingsbestuur en de OC. Je kan vanzelfsprekend goed met geld omgaan, kan streng 
zijn, en bent ontzettend nauwkeurig.  
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De commissaris PR & media (FT) verzorgt het gezicht van de Batavierenrace voor de 
buitenwereld. Het is uitermate belangrijk dat de Batavierenrace op een juiste manier 
overkomt op deelnemers, medewerkers, sponsoren, subsidiegevers, 
vergunningverlenende instanties, internationale teams, de pers, etc. Dit geldt met name 
de laatste jaren, aangezien we in een tijd leven waarin sociale media de wereld steeds 
meer domineren. Als commissaris PR & media breng je het Bata-gezicht concreet naar 
voren in persberichten, en sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Je bent in 
deze functie een zeer betrokken persoon, een punctuele creatieveling en iemand die 
snel kan inspringen op de actualiteit.  

De commissarissen extern (2x) (FT/PT) richten zich op sponsoring en externe regelingen 
in natura. Zonder deze inkomsten is de Batavierenrace namelijk niet meer betaalbaar 
voor deelnemers. Het is een functie die niet onderschat moet worden, want je zult veel 
van je tijd steken in het zoeken naar bronnen van inkomsten – wat zeker niet altijd 
resultaat oplevert. Maar het is ook een ontzettend uitdagende functie, waarbij je met 
veel externe partijen om de tafel mag zitten om de Bata vooruit te helpen, en waarbij je 
veel ruimte voor eigen input hebt. Als commissaris extern ben je een doelgericht 
persoon, die goed kan communiceren en zich niet snel uit het veld laat slaan.  

De commissarissen race (2x) (FT/PT) houden zich met name bezig met de race zelf. Met 
deze functie zorg je dat er voor aanvang van de race alles is geregeld wat zich tijdens de 
race afspeelt. Dit met als doel om de race soepel en veilig te laten verlopen. Kort 
samengevat zijn de volgende elementen onderdeel van je functie: het materiaalbeheer 
en de materiaallogistiek, het wedstrijdelement, de tijdsregistratie, het routebeheer, de 
medewerkerswerving, de coördinatie, de wedstrijdleiding, motorrijders, het medisch 
adviesorgaan en de veiligheid tijdens de race. Deze functie is bij uitstek leuk als je je wil 
bezighouden met alle specifieke, concrete onderdelen van de Bata. Daarnaast help het 
mee als je een oplossingsgericht, praktisch en organisatorisch denkend iemand bent. 

De commissaris faciliteiten (FT/PT) houdt zich vooral bezig met de voorwaarden om de 
race heen. Je moet hierbij denken aan de volgende facilitaire elementen: 
aankleding/acts rondom de start, herstarts en finish, en ook onmisbare zaken zoals het 
regelen van eten en slaapplaatsen voor deelnemers en medewerkers. Jij zorgt ervoor 
dat de Batavierenrace vernieuwend blijft. Als je net als de bovenstaande functie ook 
oplossingsgericht bent, maar je toch meer op het uiterlijk van de race wilt richten, is 
deze taak perfect voor je.  
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Herstart Enschede; geef jezelf ook een mooie start en solliciteer! 

 

Zowel in Nijmegen als in Enschede kun je bestuursmaanden/bestuursbeurzen 
aanvragen voor je bestuursjaar bij de Batavierenrace. De regelingen verschillen per 
universiteit en het aantal beurzen wordt een keer in de paar jaar opnieuw bepaald en 
toegewezen. Als je hierover meer over wilt weten, dan kun je het beste even navraag 
doen bij de huidige OC in je stad.  

 

De 51e OC voor de Constitutieborrel in Enschede 
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De Batavierenrace organiseren… Doen!  

Het bestuursjaar van Bob Fleer (49e & 50e Batavierenrace) 

Toen ik in 2015 in Nijmegen ben gaan studeren werd me direct iets op het hart gedrukt: 
je studententijd is pas compleet als je mee hebt gedaan met de Batavierenrace! Toen de 
44e editie in 2016 naderde werd ik gevraagd of ik niet ook wilde helpen als medewerker. 
Voor de nóg leukere Bata-experience moest ik wel ja zeggen. Als medewerker krijg je 
een eerste inkijkje achter de schermen. Je bent een van de vele radartjes in de 
gigantische organisatie die de Bata is. De jaren erna ben ik dus naast deelnemer ook 
zeker weer medewerker geweest. Na het zien van zoveel leuke, kleine aspecten van de 
race begon het echter wel te kriebelen. De grootste estafetteloop en het grootste 
studentenfeest van de Benelux ter wereld organiseren. 175 kilometer, 8500 studenten 
die lopen, meer dan 10.000 feestende studenten op de campus in Enschede. Dat moest 
ik ook doen! 

In 2020 werd ik commissaris race van de 49e Organisatiecommissie. We hadden een OC 
met slechts 4 mensen en na een maand besloot er ook nog iemand te moeten stoppen. 
We konden gelukkig een nieuw iemand vinden en zijn met z’n vieren aan de gang 
gegaan. Met zo weinig bestuursleden wisten we vooraf al dat geen normale Bata kon 
worden, maar we zaten ook nog eens midden in een periode van lockdowns, 
avondklokken en afgelaste evenementen. Voor evenementorganisaties waren het 
hectische tijden. We moesten keer op keer plannen aanpassen, weer in gesprek gaan 
met gemeente en GGD, weer een nieuw veiligheidsprotocol opstellen. Een paar 
maanden voor de race moesten we toch een knoop doorhakken: fysiek organiseren was 
niet mogelijk. De rest van de tijd hebben we een online editie van de race opgezet. Met 
een klein clubje vaste medewerkers en de OC hebben we een evenement neer kunnen 
zetten waar ik ontzettend trots op ben, maar het was het nog niet helemaal. 

We hadden een onervaren OC, veel zaken waren blijven liggen de afgelopen 
coronajaren en de Bata organiseren is het leukste wat er is. In 2021 werd ik dus 
commissaris intern van de 50e Organisatiecommissie. Een super onzeker begin, we 
zaten nog steeds in een pandemie, maar met veel meer mogelijkheden. Begin 2022 
wisten we zeker dat we een volwaardige Bata konden neerzetten, super vet! Natuurlijk 
is een normaal jaar ook niet zonder horden. Duitse vergunningen werden te laat 
goedgekeurd, gehuurd materiaal komt niet aan of het weer slaat om. Het zijn juist deze 
momenten die een bestuursjaar bij de Bata waardevol maken Samen met je 
bestuursgenoten pak je problemen die je nergens anders tegenkomt aan. Een 
bestuursjaar bij de Bata is een unieke kans om jezelf te ontwikkelen, een netwerk op te 
bouwen, de lekkerste biertjes te drinken met je bestuursgenoten en natuurlijk om het 
vetste evenement ter wereld neer te zetten. Dat wil jij toch ook? 
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Lijkt het je leuk om na het lezen van dit document volgend jaar de Batavierenrace te 
gaan organiseren? Kom dan een keer langs een van onze bestuursinteresseactiviteiten. 
Deze zullen op de volgende momenten plaatsvinden: 

Enschede:  
- OC Interesse lunch: 17 mei 2023, 12:30 – 13:30, Bastille 334 
- OC Interesse lunch: 25 mei 2023, 12:30-13:30, Bastille 334 
- Houd je koffiepauze bij de Bata: 6 juni 2023, 9:30-12:00, Bastille 334 

 
Nijmegen:  

- OC Interesse lunch: 15 mei 2023, 12:15 – 13:15, Sportcentrum N-1.270 
- OC Interesse borrel: 31 mei 2023, 16:00-19:00, Sportcentrum N-1.270 
- Houd je koffiepauze bij de Bata: 9 juni 2023, 9:30-12:00, Sportcentrum N-1.270 

 
Kijk voor updates hierover op https://www.batavierenrace.nl/50/organisatie/organiseer-
het-zelf.html. Je kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend langskomen bij een van onze 
kantoren om onder het genot van een kopje koffie of thee al je vragen te stellen en 
kijken hoe we werken! Vergeet uiteindelijk ook niet om je motivatiebrief + CV in te 
leveren uiterlijk 11 juni 2023 om 23:59 uur. Dit kan via interesse@batavierenrace.nl  

 

Commissie Enschede 
Bastille kamer 334 
Postbus 217 
7500 AE  Enschede 
tel: 053 – 489 37 87 
enschede@batavierenrace.nl  
 

Commissie Nijmegen 
Heyendaalseweg 141, kamer -1.270  
(gang onder het Sportcentrum) 
6525 AJ  Nijmegen 
tel: 024 – 361 58 76 
nijmegen@batavierenrace.nl  
 

 

https://www.batavierenrace.nl/50/organisatie/organiseer-het-zelf.html
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