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Verenigingsgegevens 
Statutaire naam:  Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands 
Datum oprichting:  19 mei 2017 
Statutaire zetel:   Gemeente Waddinxveen 
 
Kamer van Koophandel: 68809247 
Rechtsvorm:    Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
RSIN/fiscaal nummer: 8576 01 490 
 
Contactgegevens 
Telefoon:   06-27897139 
Postadres:   De Akker 76, 2743 DP, Waddinxveen 
E-mail:    info@irblifesaving.nl 
Website:   www.irblifesaving.nl 
 
Verenigingsbestuur 
Voorzitter:   Jeffrey van der Putten 
Secretaris:   Frank van der Wijst 
Penningmeester:  Nathalie van Hillo 
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Samenstelling Bestuur 

• Jeffrey van der Putten (Voorzitter) 

• Frank van der Wijst  (Secretaris) 

• Nathalie van Hillo  (Penningmeester)  
 
Vergaderingen & bijeenkomsten 
In 2018 zijn er 7 (bestuurs-) vergaderingen geweest. 

Belangrijkste resultaten/activiteiten in 2018 

• Website online (eind 2017) 

• Automatische incasso (vanaf 1-1-2018) 

• Aanschaf trailer (7-5-2018) 

• Begunstigend lidmaatschap (23-5-2018) 

• ANBI-status toegekend (6-6-2018) 

• AVG geïmplementeerd en AVG verklaring ontvangen (7-7-2018) 

• Aanschaf twee Arancia’s (26-7-2018) 

• Clinic en barbecue voor begunstigende en reguliere leden (29-9-2018) 

• Clinic afscheid Luc Dietz (13-10-2018) 

• Static show tijdens de landelijke bijscholing voor SLGS/OVD van Reddingsbrigade 
Nederland in Oss (10 november 2018) 

 
Beleid 

Ontwikkelde Plannen/Procedures  
Afgelopen jaar zijn er diverse nieuwe documenten opgesteld: 

- Strategisch kader 
- Documenten ten aanzien van de AVG 
- Documenten ten aanzien van de ANBI-status 

 
Leden 

Statistieken 

• Aantal nieuwe reguliere leden  5 

• Aantal nieuwe begunstigende leden 19 

• Aantal uitgeschreven leden  0 

• Totaal aantal leden    31 
 

Team, wedstrijden en trainingen 

Team  
De IRB wedstrijdploeg bestaat uit 12 leden: 

o 8 heren 

o 4 dames 

 
Wedstrijden 
Er is niet deelgenomen aan de Deutschlandpokal 2018 te Prerow (Duitsland) omdat de 
wedstrijd niet doorging door te weinig deelnemende teams. 
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Trainingen 

Tijdens de ALV in 2018 is kenbaar gemaakt dat er een sterke behoefte is om te trainen. Het 
afgelopen jaar zijn veel inspanningen geweest om dit voor elkaar te krijgen. Zo zijn er in 
2018 zeven trainingsmomenten op verschillende locaties geweest. Ook zijn hier contacten 
gelegd met andere verenigingen om locaties nog beter te kunnen benutten. Gezien de 
hoeveelheid nieuwe leden is veel aandacht gevestigd op het bekend raken met het materiaal 
en de sport. 
Er is een theorietoets opgesteld. 
 
Trainingslocaties 
IRB Lifesaving Netherlands heeft de onderstaande trainingslocaties: 

• De Kuilen te Langenboom 

• Langevelderslag te Noordwijk 

• De Lek (’t Waal, Middelwaard) 

• De Maas bij Cuijk 
 
Materiaal & Huisvesting 

Dankzij inkomsten uit sponsoring zijn diverse materialen aangeschaft. Een aantal van deze 

materialen zijn ook noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. De volgende 

materialen zijn aangeschaft: 

- Trailer 
- Twee opbergkisten 
- Twee Arancia’s met strandtrailers 

 
Verder zijn diverse kleinere materialen aangeschaft. Voor een volledig overzicht wordt 
verwezen naar het financiële jaarverslag van de penningmeester. 
 
PR 

• Periodieke updates op de Facebookpagina (tien berichten geplaatst) 

• Er zijn visitekaartjes ontworpen en besteld 

• Contact met Reddingsbrigade Nederland en andere brigades wordt actief opgezocht 
 
2018 was een seizoen met een clinic (afscheid Luc Dietz). Clinic bij de Texelse 
Reddingsbrigade en bij het NK Ocean in Noordwijk zijn tevergeefs afgelast. Demonstraties 
bij de ALV van Reddingsbrigade Nederland is tevergeefs afgelast. Er was wel een static 
show tijdens de landelijke bijscholing voor SLGS/OVD van Reddingsbrigade Nederland in 
Oss. 
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Dit jaarverslag is goedgekeurd door de ALV van de vereniging, gehouden op 16 februari 
2019 te IJsselstein. 
 
Het bestuur van IRB Lifesaving Netherlands: 
 
 

ONDERTEKEND JAARVERSLAG OP TE VRAGEN BIJ HET BESTUUR 
 

 
 
J. van der Putten   F. van der Wijst   N. van Hillo 
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
 


