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ANBI

IRB Lifesaving Netherlands is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat de 
vereniging zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat de vereniging en 
de mensen die bij de vereniging betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

Wat betekent dit voor u als sponsor?

Als sponsor van een ANBI mag u giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een gewone gift en een periodieke gift. Bij een 
gewone gift mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum 
voor gewone giften. Bij een periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt 
geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
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IRB LIFESAVING NETHERLANDS

Voor u ligt het sponsorplan van IRB Lifesaving Netherlands. De IRB in IRB Lifesaving Netherlands 
staan voor Inflatable Rescue Boat. Deze vereniging is op 19 mei 2017 opgericht om leden van 
reddingsbrigades in Nederland een kans te bieden om op internationaal wedstrijdniveau deel te 
nemen aan een van de meest spectaculaire onderdelen van de Lifesaving sport. 

Een IRB is een opblaasbare rubberen boot met buitenboord motor die gebruikt wordt door 
Reddingsbrigades over de hele wereld. Bij IRB wedstrijden strijden internationale teams tegen 
elkaar op verschillende onderdelen. IRB lifesaving Netherlands is de enige club binnen Nederland 
welke deelneemt aan deze wedstrijden. Deze wedstrijden zijn snel, spannend en zeer uitdagend. 
Het vraagt ontzettend veel kennis van de boot en de omstandigheden waarin de wedstrijden 
plaats vinden. Ook komen vaardigheden voor bootbediening, kracht en fitheid tot uiting in deze 
sport. IRB competities zijn oorspronkelijk opgezet om de reddingsvaardigheden van lifeguards te 
optimaliseren. Teams kunnen hun vaardigheden en technieken met elkaar uitwisselen, verbeteren 
en hun bekwaamheid laten zien dat ze reddingsacties kunnen uitvoeren onder grote druk op een 
snelle en betrouwbare manier.

De IRB sport werd tot voor kort nog niet in Nederland beoefend. Sinds 2015 heeft de IRB 
sport een ware groei doorgemaakt. In 2015 heeft een aantal mensen van verschillende 
reddingsbrigades deelgenomen aan een IRB clinic. Dit bleek de start en het fundament van 
deze vereniging. In 2015 heeft een team, opgebouwd uit zes, enthousiaste leden, deelgenomen 
aan het Europees Kampioenschap IRB 2015 gehouden te Noordwijk. Met slechts één clinic, 
één training en een beetje sponsoring heeft het eerste Nederlandse team een goede prestatie 
neergezet. Door deze prestatie in 2015 en de ondersteuning van een enkele sponsor heeft het 
enthousiasme voor de IRB sport een vogelvlucht gemaakt. 
Het enthousiasme heeft een extra ondersteuning gekregen door de organisatie van de 
Wereldkampioenschappen Lifesaving in 2016, deze werden wederom gehouden in Noordwijk. 
In 2016 is met behulp van meerdere sponsoren ervoor gezorgd dat de veiligheid van deze sport 
gewaarborgd kon worden voor de beoefenaars. Door deze sponsoring zijn 
helmen, impactvesten, beachflags en een boot aangeschaft, essentiële onderdelen om de IRB 
sport te kunnen beoefenen en niet afhankelijk te zijn van buitenlandse clubs. 

Nationale en internationale Lifesaving evenementen trekken veel bezoekers en veel media-
aandacht. In 2016 heeft voor het eerst in de geschiedenis het Wereldkampioenschap 
plaatsgevonden in Nederland, In de even jaren 2018 zal het WK plaatsvinden in Australië en 
in 2020 in Italië. Tijdens deze wedstrijden streeft IRB Lifesaving Netherlands ernaar om zich te  
meten met de absolute wereldtoplanden zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Groot-
Brittannië, de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en Frankrijk. Dit is dé gelegenheid om uw 
bedrijf te promoten.
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Waarom “Ons” Sponsoren?

Momenteel wordt hard getraind door de leden van IRB Lifesaving Netherlands om zichzelf te 
kunnen laten meten met de absolute wereldtoplanden zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-
Afrika, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en Frankrijk. Alleen de huidige 
training voorziet niet in de mogelijkheden om 300% voorbereid naar een EK of WK te kunnen 
afreizen. Hierin moet de vereniging financieel haar eigen broek ophouden. Door de hoge kosten 
van materiaal en materieel vragen wij daarom uw steun. Door uw steun ontstaat een mogelijkheid 
om wel aan de 300% te komen. Door uw steun betrekt u dus ook uw verantwoording richting een 
maatschappelijk georiënteerde organisatie. 

Vanuit het hele land wordt momenteel interesse getoond om deel te kunnen nemen in en aan 
teams van IRB Lifesaving Netherlands. 

Om te kunnen groeien en om veilig de sport te kunnen beoefenen zijn materialen en 
materieelstukken benodigd. In dit sponsorplan vindt u diverse mogelijkheden om IRB Lifesaving 
Netherlands te sponsoren, dit in de vorm van samengestelde sponsorpakketten. Wij vernemen 
graag van u of u iets voor ons kunt betekenen, maar vooral wat IRB Lifesaving Netherlands voor 
u kan betekenen.

Momenteel loopt de aanvraag voor een ANBI-status voor de vereniging IRB Lifesaving 
Netherlands om het sponsoren voor u nog aantrekkelijker te maken.
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Public Relations

Hoe bereiken wij momenteel onze volgers:

Via onze website (www.irblifesaving.nl) vindt u de beschrijving van de onderdelen, een 
sponsorpagina en natuurlijk onze contactgegevens.

Via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/IRBNL/?fref=ts) houden wij 
geïnteresseerden op de hoogte van het laatste nieuws rondom deze sport en de vereniging IRB 
Lifesaving Netherlands. 

Daarnaast heeft IRB Lifesaving Netherlands met een artikel in de plaatselijke krant Hart 
van Holland Waddinxveen gestaan. Ook op de website van Reddingsbrigade Nederland 
wordt aandacht besteed aan deze sport(https://www.reddingsbrigade.nl/nieuws/europees-
kampioenschap-rescue-boat-races-in-noordwijk.html). 

Na de oprichting van IRB Lifesaving Netherlands heeft een van de bestuurders een artikel 
mogen publiceren in de rubriek ‘De jonge sportbestuurder’ op Sport Knowhow XL over jonge 
bestuursleden en de ambities die hier bij komen kijken (http://www.sportknowhowxl.nl/
achtergronden/de-jonge-sportbestuurder/item/111097/ook-in-de-toekomst-wil-ik-mijn-passie-en-
enthousiasme-voor-deze-sport-overbrengen-aan-anderen). Daarnaast is een van de bestuurders 
verkozen tot sportvrijwilliger van het jaar 2017 in Waddinxveen.
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Vormen Van Sponsoring

Hoe kunt u ons nu ondersteunen? Er zijn veel verschillende manieren van sponsoring mogelijk, 
maar hoe bepaalt u nu de beste manier en wat is voor u een gerichte tegenprestatie voor 
u sponsoring? De tegenprestaties bestaan over het algemeen uit het verschaffen van een 
communicatieplatform om uw naamsbekendheid te vergroten. Wij hebben voor u een overzicht 
gecreëerd waarbij IRB Lifesaving Netherlands heeft getracht om zo veel als mogelijk tegemoet te 
komen in de behoeftes van tegenprestaties aan uw organisatie. Hieronder vindt u een overzicht 
van de mogelijkheden. De mogelijkheden zijn onderverdeeld in diverse pakketten.

Begunstiger niveau 1:           €250,- 

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

Begunstiger niveau 2:           €500,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw reclame-uiting wordt op 1 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm, afmeting logo 20x20 cm) 
geplaatst en zal tijdens trainingen en wedstrijden worden 
opgebouwd.

Begunstiger niveau 3:           €750,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 1 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm, afmeting logo 40x … cm uw 
instellingen blijven behouden en worden niet aangepast) 
gezamenlijk met overige begunstigers en lood sponsoren 
geplaatst en zal tijdens trainingen en wedstrijden worden 
opgebouwd.

Sponsor Lood:            €1500,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 1 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm, afmeting logo 40x … cm uw 
instellingen blijven behouden en worden niet aangepast) 
gezamenlijk met overige begunstigers en lood sponsoren 
geplaatst en zal tijdens trainingen en wedstrijden worden 
opgebouwd.

   Reclame op T-shirts/lycra’s
Uw naam/logo wordt op de achterkant (15x15cm) van 
T-shirts/lycra’s van het team gedrukt.
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Sponsor Brons:           €2500,- 

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 2 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm) geplaatst en zal tijdens trainingen 
en wedstrijden worden opgebouwd. Deze beachflags 
bevatten geen overige sponsoren.

   Reclame op T-shirts/lycra’s

Uw naam/logo wordt op de achterkant (20X20cm) van 
T-shirts/lycra’s van het team gedrukt, die worden gedragen 
tijdens trainingen en wedstrijden. Evenals een kleine 
borstweergave (5x5cm).

Sponsor Zilver:            €3500,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 2 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm) geplaatst en zal tijdens trainingen 
en wedstrijden worden opgebouwd. Deze beachflags 
bevatten geen overige sponsoren.

   Reclame op T-shirts/lycra’s

Uw naam/logo wordt op de achterkant (25X25cm) van 
T-shirts/lycra’s van het team gedrukt, die worden gedragen 
tijdens trainingen en wedstrijden. Evenals een kleine 
borstweergave (5x5cm).

   Reclame op tassen
Uw naam/logo wordt op de tassen gedrukt, die worden 
gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden.

Sponsor Goud:            € 4500,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 3 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm) geplaatst en zal tijdens trainingen 
en wedstrijden worden opgebouwd. Deze beachflags 
bevatten geen overige sponsoren.

   Reclame op T-shirts/lycra’s

Uw naam/logo wordt op de voorzijde (30x30 cm) van 
T-shirts/lycra’s en helmen van het team gedrukt, die worden 
gedragen tijdens trainingen en wedstrijden. Tevens wordt 
uw naam op de wetsuits/shorties gedrukt (20x20cm).

   Reclame op tassen
Uw naam/logo wordt op de tassen gedrukt, die worden 
gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden.
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Hoofdsponsor ½ Platinum:          € 5.000,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 5 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm) geplaatst en zal tijdens trainingen 
en wedstrijden worden opgebouwd. Deze beachflags 
bevatten geen overige sponsoren.

   Reclame op T-shirts/lycra’s

Uw naam/logo wordt op de voorzijde/achterzijde (30x30 
cm) van T-shirts/lycra’s en helmen van het team gedrukt, 
die worden gedragen tijdens trainingen en wedstrijden. 
Tevens wordt uw naam op de wetsuits/shorties gedrukt op 
armen/benen en rug.

   Reclame op tassen
Uw naam/logo wordt op de tassen gedrukt, die worden 
gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden.

   Reclame op IRB Boot
Uw naam/logo wordt op 1 zijde van de IRB geplaatst*, 
welke wordt gebruikt bij wedstrijden/trainingen en 
promotiedoeleinden.

*Tijdens diverse EK en WK’s zullen boten allen gelijkwaardig vanuit een wedstrijd organisatie 
worden ingezet. Op deze boten is sponsoring niet mogelijk. U gaat met bovengenoemd pakket 
Platinum een verbinding aan dat bij het overige tussentijdse Europese wedstrijden uw naam 
pronkt op deze IRB.

Hoofdsponsor Platinum:           €10.000,-

   Reclame op de Facebookpagina Uw naam/logo wordt genoemd op de pagina.

   Reclame op beachflags

Uw naam/logo wordt op 8 st beachflags (afmeting 
beachflag ca. 85x370cm) geplaatst en zal tijdens trainingen 
en wedstrijden worden opgebouwd. Deze beachflags 
bevatten geen overige sponsoren. Uw naam wordt gedrukt 
op de teamtent welke opgebouwd wordt tijdens alle events.

   Reclame op T-shirts/lycra’s

Uw naam/logo wordt op de voorzijde/achterzijde (45x45 
cm) van T-shirts/lycra’s en helmen van het team gedrukt, 
die worden gedragen tijdens trainingen en wedstrijden. 
Tevens wordt uw naam op de wetsuits/shorties gedrukt.

   Reclame op tassen
Uw naam/logo wordt op de tassen gedrukt, die worden 
gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden.

   Reclame op IRB Boot
Uw naam/logo wordt op beide zijden van de IRB geplaatst, 
welke wordt gebruikt bij wedstrijden/trainingen en 
promotiedoeleinden. 

   Reclame op boeien
Uw naam/logo wordt op trainingsboeien geplaatst, 
welke wordt gebruikt bij wedstrijden/trainingen en 
promotiedoeleinden. 
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Andere Vormen Van Sponsoring

Mogelijk bevatten bovenstaande pakketten wel zaken welke u interesseren, maar kunt u zich 
niet conformeren aan het totaal pakket. Daarom bieden wij u nog veel meer mogelijkheden van 
sponsoring. Het is ook mogelijk om materiaal te sponsoren of om ons te sponsoren zonder dat 
wij daarvoor een tegenprestatie leveren, omdat u het maatschappelijk belang belangrijker vindt 
dan een tegenprestatie. Indien u een andere creatieve en realistische vorm van sponsoring heeft 
bedacht, staan wij daar natuurlijk voor open en zullen met u meedenken over de mogelijkheden 
en de invulling hiervan. 

Waarvoor Wordt Uw Sponsoring Gebruikt?

Bovengenoemde pakketten geven een duidelijk beeld waarvoor uw sponsoring wordt gebruikt. 
Geen van uw sponsoring zal vloeien naar andere zaken dan bovengenoemd.

Contact

Voor vragen over de IRB sport, IRB Lifesaving Netherlands, het sponsorplan of als u interesse 
heeft in het sponsoren van IRB Lifesaving Netherlands, kunt u contact opnemen met Frank van 
der Wijst, Nathalie van Hillo of Jeffrey van der Putten via info@irblifesaving.nl
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Verenigingsgegevens
Statutaire naam: In�atable Rescue Boat Lifesaving Netherlands
Datum oprichting: 19 mei 2017
Statutaire zetel: Gemeente Waddinxveen

Kamer van Koophandel: 68809247
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

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


