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De Amsterdamsche Studenten Roeivereniging Nereus

De A.S.R. Nereus, gelegen aan de Amstel, is sinds 1885 de roeivereniging voor studenten 
met een winnaarsmentaliteit. Nereus heeft 1000 actieve leden die studie combineren met 
sport. Naast dé hofleverancier van de Olympische roeiploegen wordt Nereus gekenmerkt 
door haar actieve verenigingsleven en de organisatie van (inter)nationale 
roei-evenementen. 

Een Nereïd onderscheidt zich door een gestructureerde en gedisciplineerde teamspeler te 
zijn. Nereïden zijn uiterst ambitieus en zetten door tot zij hun doelen bereiken. In het 
roeien telt immers alleen de eerste plek. Leden en oud-leden dragen Nereus in hun hart en 
blijven vele jaren actief betrokken bij de vereniging.





Visie & Missie
De ambitie van Nereus is al jaren om de best presterende roeivereniging van het land te zijn en te 
blijven. Dit komt tot uiting in de vorm van een grote groep succesvolle wedstrijdroeiers, 
achtereenvolgende Varsity-overwinningen en talrijke Olympische medailles. Bij de Olympische 
Spelen in Rio in 2016 hebben welgeteld vijf Nereïden een medaille behaald. Als hofleverancier van 
de Nederlandse roei-equipe is Nereus continu bezig met het opleiden van roeiers om te zorgen dat 
zij kunnen presteren op toekomstige Olympische Spelen in Tokio 2020. Op dit moment is de helft 
van de roeiers bij de Nederlandse bond een Nereïd. 

Nereus is in staat zich te meten met de internationale top. Om als vereniging bij de beste 
roeiverenigingen ter wereld te behoren is het noodzakelijk internationaal roeitalent aan te trekken 
en internationale overwinningen te behalen. De internationale ambitie is vooruitstrevend in de 
Nederlandse roeiwereld en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. 





Nereïden
Studenten met een winnaarsmentaliteit
Roeiers staan bekend als gestructureerde en gedisciplineerde 
teamspelers. Het combineren van sport, studie en sociaal leven 
vereist organisatietalent en ervaring met het nemen van moeilijke 
keuzes. Nereïden zijn uiterst ambitieus, zelfredzaam en zullen 
altijd strijden om dat ene gemeenschappelijke doel te behalen: de 
beste zijn!
Jaarlijks melden zich tussen de 500 en 600 nieuwe leden aan 
voor de introductieperiode in september en dit aantal neemt 
ieder jaar toe. Uiteindelijk worden 375 studenten lid die zich 
ontwikkelen tot fanatieke wedstrijdroeiers of actieve 
competitieroeiers. Nereus beschikt over een zeer diverse 
samenstelling van ruim 950 hoogopgeleide leden, iedere 
studierichting is op Nereus vertegenwoordigd (zie Figuur).  



Verenigingsleven
Naast de wedstrijdroeiers die topprestaties leveren, bestaat een groot aantal leden dat meer de nadruk 
legt op de sociale mogelijkheden die Nereus biedt. De sport wordt op een minder intensieve wijze 
beoefend. Vanuit vele commissies en dankzij de betrokkenheid van haar leden beschikt Nereus over 
een enorm organisatorisch vermogen. Door de vele dagen en nachten samen doorbrengen bouw je bij 
Nereus een enorm sociaal netwerk op en maak je vrienden voor het leven. 





Sponsormogelijkheden
Om haar leidende positie te behouden is Nereus 
continu bezig met het professionaliseren van de 
vereniging. Sponsoren zijn hierbij een onmisbare 
schakel om de vooruitstrevende doelen te bereiken. 
De inkomsten uit sponsoring komen onder andere 
ten goede aan materiaal, talent-ontwikkeling en 
professionele coaching. 

Wat biedt Nereus haar sponsoren?
1. Recruitment: Nereus is een bron van jong talent, 
kennis en creativiteit. Door InHouse dagen en 
tijdens evenementen is het mogelijk om direct en 
informeel met deze bekwame studenten in 
aanraking te komen.

2. Exposure: de (wedstrijd)evenementen lenen zich 
uitstekend voor het uitdragen en in beeld brengen 
van een bedrijfsnaam. 
3. Nereus is gelegen op een unieke locatie met 
mogelijkheden tot gebruik van de faciliteiten voor 
onder andere roeiclinics met Olympische roeiers, 
teambuilding sessies en bedrijfsuitjes.
4. Verbondenheid aan een grote toonaangevende 
studentenroeivereniging, met ingang in de 
studenten- en sportwereld. 





Contact
Een partnerschap met een sportieve instantie zoals Nereus is een waardevolle investering in 
de toekomst. 
Voor meer informatie of een uitgebreide brochure met alle sponsormogelijkheden kunt u 
contact opnemen met: 

De Financiële Commissie van Nereus
Email: sponsor@nereus.nl

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a 
1078 RT Amsterdam 
www.nereus.nl
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