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Euro 2000 Davis cup 2001 UEFA Cup Final 2002 WK Korfbal 2003 
WK Honkbal 2005 Volvo Ocean Race 2006 EK Jeugd Volleybal 2009 
WK Judo 2009 WK Gymnastics 2010 Grand Départ Tour de France 2010 
WK Tafeltennis 2011 EK Handbal 2011 WK Squash 2011 EK Honkbal 2012 
WK BMX 2014 WK Triathlon 2017 WK Shorttrack 2017 EK Vrouwenvoetbal 2017
EK Volleybal 2019 WK Shorttrack 2021

Rotterdam & Nederland
host van grote sportevenementen
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10
dagen

70
landen

62
sporten

10.000
deelnemers

36
sportlocaties

30.000
supporters
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1. Zoetwatervissen

11. Bowling
(10-pin)

21. IJshockey

31. Rifle 
(Large Bore)

40. Zaalvoetbal
(5-Aside)

49. Tafeltennis

58. Beachvolleybal

2. Zoutwatervissen

12. Boksen

22. Judo

32. Rifle 
(Small Bore)

41. Voetbal

50. Taekwondo

59. Volleybal 
(Indoor)

3. Handboogschieten
(FITA 900, field & 3D)

13. Cross Country 
(5K & 10K)

23. Karate

42. Softbal 
(Slow Pitch)

51. TCA

60. Waterpolo

34. Roeien
(Indoor)

33. Hardlopen
(Halve marathon)

43. Squash

52. Tennis

61. Worstelen

35. Roeien
(Outdoor)

36. Rugby
(7-Aside)

44. Trappenloop

53. Atletiek

62. Armdrukken

45. Kitesurfen

54. Tienkamp

4. Badminton

14. CrossFit 

24. Muster 
(Hose cart & Bucket brigade)

5. Honkbal 
(Slow pitch)

15. Mountainbiken

25. Pistol 
(PAP)

6. Basketball 
(3 on 3)

16. Wielrennen

26. Pistol 
(PPC)

7. Basketball 
(5 on 5)

17. Darten

27. Biljard 
(Pool)

8. Bench Press

18. Dragon Boat Race

28. Politiehonden 
(Biathlon)

37. Shotgun
(Skeet)

46. Stand up paddle

55. Triathlon

9. Biathlon

19. Hockey

29. Push-Pull Lifting

38. Shotgun 
(Sporting Clays)

47. Zwemmen
(Indoor)

56. Touwtrekken

10. Boat Rowing
(20,21 km)

20. Golf

30. Rifle 
(Air)

39. Shotgun 
(Trap)

48. Zwemmen
(Outdoor, Open Water)

57. Ultimate Fire Fighter
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WPFG
Internationaal

De World Police & Fire Games is met zo’n 10.000 deelnemers het grootste multidisciplinaire breedtesport 
evenement ter wereld, ontstaan in Amerika. De WPFG bestaan al meer dan 35 jaar en worden elke twee 
jaar gehouden. Ze hebben als belangrijkste doel de onderlinge contacten tussen personeel van Politie, 
Brandweer, Douane en Dienst Justitiële Inrichtingen wereldwijd te bevorderen, zodat deze hulpverleners 
elkaar ook buiten de -vaak zware- dagelijkse werkzaamheden kunnen ontmoeten. Iedereen die werkt 
bij een van de hiervoor genoemde organisaties kan meedoen aan de WPFG. 



Argentina Australia Austria Azerbaijan Barbados Belgium Bermuda Brazil Canada 
Cayman Islands China Chinese Taipei China Croatia Czech Republic Denmark Estonia 
Finland France Germany Gibraltar Greece Hungary Iceland India Ireland Israel Italy 
Japan Kosovo Latvia Luxembourg Malaysia Mexico Mongolia The Netherlands 
New Zealand Nigeria Northern Ireland Norway Peru Philippines Poland Puerto Rico 
Romania Russia Scotland Singapore Slovakia South Africa Spain Sri Lanka Sweden 
Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom United States of America Venezuela Wales

7070
landenlanden
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De World Police & Fire Games zijn veel meer dan een sportevenement alleen. 
Sport wordt ingezet als middel om: 

• Ontmoetingen tussen hulpverleners te faciliteren, zodat zij elkaar in andere dan de -vaak zware - dagelijkse 
omstandigheden kunnen ontmoeten;

• Sportiviteit te stimuleren, juist voor hulpverleners voor wie fysieke en mentale fitheid extra belangrijk is;
• Respect te genereren voor de hulpverleners, die dag en nacht voor ons klaarstaan.

Kernboodschap
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Respect Waardering Integriteit Verbinding 
Sportiviteit Doorzettingsvermogen Trots 
Diversiteit Inclusiviteit

kernwaarden
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Ivo Opstelten
Voormalig minister van Veiligheid en Jusitie 
Voorzitter van het Comité van Aanbeveling

Erica Terpstra
Voormalig Nederlands en Europees kampioen 
zwemmen, voormalig Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en sport en voormalig Voorzitter 
van het NOC*NSF.
Lid van het Comité van Aanbeveling

Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau
Voorzitter van Milan Ops, een start-up in Internet of Things. 
Daarnaast is hij werkzaam voor Milan Innovincy, VBN en 
Tardis Research BV.
Lid van het Comité van Aanbeveling

Stephan Wevers 
President Europese brandweer FEU 
Lid van het Comité van Aanbeveling

Gerard Bakker
 
Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
Lid van het Comité van Aanbeveling

Nanette van Schelven
 
Algemeen directeur Douane
Lid van het Comité van Aanbeveling

Comité van aanbeveling

Tijs van Lieshout
Voorzitter Brandweer Nederland 
Lid van het Comité van Aanbeveling

Henk van Essen
Commissaris Nederlandse Politie 
Lid van het Comité van Aanbeveling
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Bestuur en directie

Jos van der Vegt
Voorzitter van bestuur van Rotterdam Ahoy, e.a. 
Voorzitter van bestuur WPFG Rotterdam 2022

Maurice Lenferink
Hoofd Communicatie Veiligheidseregio 
Rotterdam-Rijnmond
Plaatsvervangend lid van bestuur 
WPFG Rotterdam 2022

Arjen Littooij
 
Algemeen directeur Veilgheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond
Lid van bestuur WPFG Rotterdam 2022

Gerard Bakx
Voormalig directeur Dienst Justitiële 
Inrichting Rotterdam 
Vice Voorzitter van bestuur WPFG Rotterdam 2022

Hans van Dolderen
 
Hoofd bedrijfsvoering Korps Nationale Politie
Plaatsvervangend lid van bestuur 
WPFG Rotterdam 2022

Wim de Rooij
 
CEO WPFG Rotterdam 2022
wim@wpfgrotterdam.com

Eva van der Vegt
 
Managing Director WPFG Rotterdam 2022
eva@wpfgrotterdam.com

Fred Westerbeke
Hoofd Politie Rotterdam
Lid van bestuur WPFG Rotterdam 2022

Frank Paauw
Hoofd Politie Amsterdam
Lid van bestuur WPFG Rotterdam 2022

Robin Burgering
Directeur Douane Schiphol Passagiers
Lid van bestuur WPFG Rotterdam 2022
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• Arbeidsmarkt/Werving & Selectie/Uitzendbranche/
Vakbonden 

• Automotive/Vervoer/Transport/Haven 
• Banken/Financiële Dienstverlening/Organisatiebureaus 
• Bedrijfskleding/werkschoenen
• Beveiliging/Schoonmaak
• Body/Care/Health/Fitness/Health centers
• Bouwmarkten/Tuincentra
• Cultuurinstellingen/Collega evenementen
• Educatie
• Elektronica/consumer goods
• Energie/Olie/Chemie/Water
• Fashion/Kleding/Schoenen/Opticien
• Food/Beverage 
• ICT
• Incasso/Advocatuur/Notarissen
• Kantoor/Keukens
• Kansspelen/Games

• Leveranciers
• Maatschappelijke Organisaties/Overheden/Charity Partners
• Media
• Ondernemersverenigingen/Branchevertegenwoordigers/

Netwerkorganisaties
• Post/Pakketdiensten
• Promobureaus/Communicatiebureaus
• Retail
• Sportmerken
• Telecommunicatie/internetdiensten
• Veiligheid/Bescherming 
• Verzekeringen/Zorgverzekeraars 
• Vliegtuigmaatschappijen/Accommodaties/Hotelketens/

Vakantieparken
• Vrije Tijd/Vakantie/Ferry’s/Vakantiegebieden/Reisbureau
• Webwinkels
• Woningen/Hypotheken/Bouw/Vastgoed

Branches & organisaties



16

De stichting vindt het van belang maatwerk toe te 
passen op het uitwerken van de tegenprestaties voor 
de verschillende pakketten en bijdragen. Echter is het 
prettig gebleken uitgangspunten te formuleren in 
de sfeer van bedragen en mogelijke tegenprestaties. 
Deze zijn terug te vinden in dit gedeelte van de 
partnerbrochure.

Partners
Partners zijn instellingen en bedrijven die middels een 
barter of in kind bijdragen aan de WPFG.  
De tegenprestaties brengen we samen met u in kaart. 
Wij zien bij ons evenement de volgende mogelijkheden: 

• Media (radio, tv, krant)
• Buitenreclame (postercampagnes, abri’s)
• Kleding ± 3.000 vrijwilligers
• Kleding ± 1.000 Nederlandse sporters
• Lunchpakketten ± 3.000 vrijwilligers gedurende  

10 dagen
• Merchandise WPFG Rotterdam 2022
• Sportmaterialen (shuttles, ballen, vloeren, netten, 

tijdwaarneming) 
• Dedicated cars (met chauffeurs) voor federatie ± 10 

stuks, gedurende 10 dagen
• Bussen voor vervoer sporters buiten Rotterdam 
• Gratis OV 

• Vliegtickets voor federatie naar Nederland in  
zomer 2022

• Drukkerij voor spandoeken, banieren, vlaggen, etc. 
• Productie materialen zoals podia, hekken, tenten, 

tribunes, lockers, meubilair, douches & toiletten, 
voor openingsceremonie, sluitingsceremonie, 
athletes village, sporten 

• Accountantskosten en verzekeringen 
• Schoonmaak 
• Medisch materiaal & personeel (incl. ambulances, 

reddingsbrigade)
• Security 
• ICT (laptops, printers, portofoons, mobiele 

telefoons)

Afhankelijk van de invulling van het partnership en 
de wensen van de partner worden de tegenprestaties 
vastgesteld. Ter inspiratie van de mogelijkheden kunt 
u daarvoor de sponsorpakketten die hierna volgen 
bekijken.

Sponsors
 
Wij hebben vijf categorieën geformuleerd voor 
sponsors: 

<  € 10.000      Vriend
€ 10.000 - € 25.000    Supporter
€ 25.000 - € 75.000    Sponsor 
     (specifiek onderdeel evenement)
€ 75.000 - € 150.000  Hoofdsponsor (evenement breed)
€ 150.000    Naamgevend sponsor 

Vanaf de volgende pagina worden deze categorieën 
toegelicht en voorzien van tegensprestaties. 

Partner- en sponsormogelijkheden
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Vriend
Vrienden dragen de WPFG en de doelstellingen, 
waaronder het creëren van meer respect en waardering 
voor hulpverleners, o.a. door dank te betuigen voor 
hun inzet voor onze veiligheid, een warm hart toe. 
Voor een bijdrage tot € 10.000 ontvangt u de volgende 
tegenprestaties: 

• Vermelding met logo op de website 
• Certificaat ‘wij steunen de WPFG’ 
• Vermelding van logo in paginagrote advertentie in 

landelijk dagblad de dag na openingsceremonie, 
waarin de sporters veel plezier gewenst wordt de 
komende tien dagen

Supporter
Supporters dragen de WPFG en de doelstellingen, 
waaronder het creëren van meer respect en waardering 
voor hulpverleners, o.a. door dank te betuigen voor 
hun inzet voor onze veiligheid, een warm hart toe. Zij 
vinden het belangrijk dit over te brengen op relaties 
en medewerkers en ook daadwerkelijk iets te doen 
voor alle deelnemers aan de WPFG. Voor een bijdrage 
tussen € 10.000 en € 25.000 ontvangt u de volgende 
tegenprestaties: 

• Vermelding met logo op de website 
• Certificaat ‘wij steunen de WPFG’ 
• Vermelding van logo in paginagrote advertentie in 

landelijk dagblad de dag na openingsceremonie, 
waarin de sporters veel plezier gewenst wordt de 
komende tien dagen

• 25 vrijkaarten voor de openingsceremonie
• 25 vrijkaarten voor de sluitingsceremonie

Toelichting op tegenprestaties
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Sponsor
Pakketten in de categorie Sponsor starten vanaf 
€ 25.000 excl. BTW exclusief out of pocket kosten voor 
het ontwikkelen en produceren van promotiemateriaal. 
Voorbeelden van dit pakket zijn:

• Het ‘adopteren’ van een sport en/of sportlocatie 
(sportsponsor)

• Het sponsoren van een onderdeel van de WPFG, 
zoals catering, transport, hotel

Bedragen zijn mede afhankelijk van de gezamenlijke 
invulling van de tegenprestaties, maar bestaan in ieder 
geval uit het volgende:

Naamsvermelding & logovermelding 
• Logovermelding evenement-onderdeel 

Online mogelijkheden
• Logovermelding op website (incl. hyperlink)
• Recht op vermelding WPFG Rotterdam 2022 logo 

op eigen website sponsor
• Social Media acties, Facebook, Twitter, Periscope, 

Flickr, YouTube, Instagram, Pinterest en Spotify, 
maximaal drie keer

Offline mogelijkheden
• Logovermelding en/of advertentie in WPFG 

Rotterdam 2022 eventmagazine(s) en 
programmaboek

Tegenprestaties op het gebied van relatiemarketing
• Toegang tot openingsceremonie en 

sluitingsceremonie, incl. 25 vrijkaarten voor relaties 
en personeel

• Toegang tot sportevenementen WPFG  
Rotterdam 2022

• Personeelstoernooi of deelname personeel/relaties 
aan WPFG  

Tegenprestaties overig
• Het recht op het gebruik van het beeldmerk van 

WPFG Rotterdam 2022
• Recht op sampling / promotie tijdens WPFG 

Rotterdam2022 (sport)event
• Beschikking over logo’s en drukwerk WPFG 

Rotterdam 2022
• Beschikking over WPFG Rotterdam 2022 magazines 

Tegenprestaties op (sport)locatie
• Vermelding op toegangspoort locatie
• Banieren en vlaggen
• Boarding, spandoeken, bouwhekdoeken
• Stand op expo/markt of bij sport 

Tegenprestaties op medal ceremonies 
• Uitreiken bekers en awards (best player, best goal 

etc.)
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Hoofdsponsor
Pakketten in de categorie Hoofdsponsor starten vanaf 
€ 75.000 excl. BTW en lopen tot € 150.000 excl. BTW 
in het geval van een “presenting (naamgevend) 
sponsor” (zie volgende categorie), exclusief out of 
pocket kosten voor het ontwikkelen en produceren van 
promotiemateriaal. 

Bedragen zijn mede afhankelijk van de gezamenlijke 
invulling van de tegenprestaties, waarbij een 
keuze gemaakt kan worden tussen de volgende 
tegenprestaties. Afhankelijk van het moment van 
instappen worden ook tegenprestaties ‘in aanloop naar 
2022’ meegenomen. Zie hoofdstuk ‘Tegenprestaties
in aanloop naar 2022’ op pagina 22.

Naamsvermelding & logovermelding 
• Logovermelding evenement-breed, in logobalk die 

op 90% van het drukwerk wordt geplaatst
• Branche exclusiviteit 

Online mogelijkheden
• Logovermelding periodieke nieuwsbrieven
• Artikel over sponsor/partner in nieuwsbrief 
• Logovermelding op website (incl. hyperlink)
• Recht op vermelding WPFG Rotterdam 2022 logo 

op eigen website sponsor
• Social Media acties, Facebook, Twitter, Periscope, 

Flickr, YouTube, Instagram, Pinterest en Spotify, 
maximaal vijf keer

 
Offline mogelijkheden
• Logovermelding en/of advertentie in WPFG 

Rotterdam 2022 eventmagazine(s) en 
programmaboek

• Logovermelding op officiële poster
• Logovermelding op flyers en posters

Video, radio & TV
• Spotje op videoschermen
• ‘Met dank aan’-vermelding in aftiteling van 

promotiefilm(s) en aftermovie(s)
• Naamsvermelding op radio en TV spots

Tegenprestaties op het gebied van relatiemarketing
• Toegang tot openingsceremonie en 

sluitingsceremonie, incl. 100 vrijkaarten voor 
relaties en personeel

• Toegang tot sportevenementen WPFG  
Rotterdam 2022

• VIP bijeenkomsten (ontbijt, lunch, diner sessies) 
• Aanwezigheid netwerkbijeenkomsten 
• Personeelstoernooi, clinics of deelname personeel/

relaties aan WPFG   

Tegenprestaties overig
• Het recht op het gebruik van het beeldmerk van 

WPFG Rotterdam 2022
• Recht op sampling / promotie tijdens WPFG 

Rotterdam 2022 event 
 
 

• Recht op item in goody bag deelnemer (uit te  
reiken bij accreditatie) 

• Joint-promotion activiteiten
• Beschikking over logo’s en drukwerk WPFG 

Rotterdam 2022
• Beschikking over WPFG Rotterdam 2022 magazines 
• Beschikking over het netwerk WPFG Rotterdam 

2022 (incl. betrokken diensten)

Tegenprestaties op (sport)locaties 
De stichting ontwikkelt een vast pakket voor alle (sport)
locaties met daarin: 
• 1x Toegangspoort
• 6x Banieren/vlaggen
• 10x spandoek 

Alle sponsors/partners uit deze categorie worden in dit 
pakket meegenomen en zijn dus zichtbaar bij de ruim 
60 sporten. 

Overige mogelijkheden op (sport)locaties zijn:
• Wingdoeken podium openingsceremonie  

en sluitingsceremonie 
• Torens
• Media objecten
• Foto marketing
• Stand op expo/markt of bij sport 

Tegenprestaties op medal ceremonies 
• Uitreiken bekers en awards (best player,  

best goal etc.)
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Naamgevend Sponsor 
Het pakket in de categorie Naamgevend Sponsor 
vertegenwoordigd een waarde van € 150.000 excl. BTW, 
exclusief out of pocket kosten voor het ontwikkelen en 
produceren van promotiemateriaal. 

Het totale pakket van onderstaande tegenprestaties 
maakt onderdeel uit van dit pakket. Afhankelijk van het 
moment van instappen worden ook tegenprestaties 
‘in aanloop naar 2022’ meegenomen. Zie hoofdstuk 
‘Tegenprestatiesin aanloop naar 2022’ op pagina 22.

Naamsvermelding & logovermelding 
• Naamsvermelding “…… World Police & Fire Games 

Rotterdam 2022” of “World Police & Fire Games 
Rotterdam 2022, powered by …...” 

• Logovermelding evenement-breed, in logobalk die 
op 90% van het drukwerk wordt geplaatst

• Branche exclusiviteit 

Online mogelijkheden
• Logovermelding periodieke nieuwsbrieven
• Artikel over sponsor/partner in nieuwsbrief 
• Logovermelding op website (incl. hyperlink)
• Recht op vermelding WPFG Rotterdam 2022 logo 

op eigen website sponsor
• Social Media acties, Facebook, Twitter, Periscope, 

Flickr, YouTube, Instagram, Pinterest en Spotify, 
maximaal vijf keer

Offline mogelijkheden
• Logovermelding en/of advertentie in WPFG 

Rotterdam 2022 eventmagazine(s) en 
programmaboek

• Logovermelding op officiële poster
• Logovermelding op flyers en posters

Video, radio & TV
• Spotje op videoschermen
• ‘Met dank aan’-vermelding in aftiteling van 

promotiefilm(s) en aftermovie(s)
• Naamsvermelding op radio en TV spots

Tegenprestaties op het gebied van relatiemarketing
• Toegang tot openingsceremonie en 

sluitingsceremonie, incl. 100 vrijkaarten voor 
relaties en personeel

• Toegang tot sportevenementen WPFG 
Rotterdam 2022 

• VIP bijeenkomsten (ontbijt, lunch, diner sessies) 
• Aanwezigheid netwerkbijeenkomsten 
• Personeelstoernooi, clinics of deelname personeel/

relaties aan WPFG   

Tegenprestaties overig
• Het recht op het gebruik van het beeldmerk van 

WPFG Rotterdam 2022
• Recht op sampling / promotie tijdens WPFG 

Rotterdam2022 event
• Recht op item in goody bag deelnemer (uit te 

reiken bij accreditatie)  

• Joint-promotion activiteiten
• Beschikking over logo’s en drukwerk WPFG 

Rotterdam 2022
• Beschikking over WPFG Rotterdam 2022 magazines 
• Beschikking over het netwerk WPFG Rotterdam 

2022 (incl. betrokken diensten)

Tegenprestaties op (sport)locaties 
De stichting ontwikkelt een vast pakket voor alle (sport)
locaties met daarin: 
• 1x Toegangspoort
• 6x Banieren/vlaggen
• 10x spandoek 
Alle sponsors/partners uit categorie A worden in dit 
pakket meegenomen en zijn dus zichtbaar bij de ruim 
60 sporten. 

Overige mogelijkheden op (sport)locaties zijn:

• Wingdoeken podium openingsceremonie  
en sluitingsceremonie 

• Torens
• Media objecten
• Foto marketing
• Stand op expo/markt of bij sport 

Tegenprestaties op medal ceremonies 
• Uitreiken bekers en awards (best player,  

best goal etc.)
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Afhankelijk van het moment van instappen door partner of sponsor is het mogelijk 
het partnership te activeren in aanloop naar de WPFG in de zomer van 2022. Daartoe 
zien we de volgende mogelijkheden, die toe te voegen zijn aan het pakket van 
tegenprestaties.

Naamsvermelding & logovermelding 
• Naamsvermelding “…… World Police & Fire Games Rotterdam 2022” of “World 

Police & Fire Games Rotterdam 2022, powered by ….” 
• Logovermelding evenement-breed, in logobalk die op 90% van het drukwerk 

wordt geplaatst
• Logovermelding evenement-onderdeel 

Online mogelijkheden
• Logovermelding periodieke nieuwsbrieven
• Logovermelding op website (incl. hyperlink)
• Recht op vermelding WPFG Rotterdam 2022 logo op eigen website sponsor
• Social Media acties, Facebook, Twitter, Periscope, Flickr, YouTube, Instagram, 

Pinterest en Spotify 

Offline mogelijkheden
• Logovermelding en/of advertentie in WPFG Rotterdam 2022 eventmagazine(s)
• Logovermelding op officiële poster
• Logovermelding op flyers en posters

Overige mogelijkheden
• Promotionele activiteiten gekoppeld aan WPFG Experience, tijdens deelname van 

WPFG Rotterdam 2022 aan side events in Rotterdam en de rest van Nederland
• Deelname aan VIP bijeenkomsten

Tegenprestaties 
in aanloop naar 2022
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WPFG creëert zichtbaarheid
in de stad
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Ga voor meer informatie naar
wpfgrotterdam2022.com

10.000 DEELNEMERS 62 SPORTEN 70 LANDEN

HET GROOTSTE 
INTERNATIONALE 

SPORTEVENEMENT VOOR 
DJI, POLITIE, BRANDWEER 

EN DOUANE

Ga voor meer informatie naar
wpfgrotterdam2022.com

10.000 DEELNEMERS 62 SPORTEN 70 LANDEN

HET GROOTSTE 
INTERNATIONALE 

SPORTEVENEMENT VOOR 
DJI, POLITIE, BRANDWEER 

EN DOUANE

Ga voor meer informatie naar
wpfgrotterdam2022.com

10.000 DEELNEMERS 62 SPORTEN 70 LANDEN

HET GROOTSTE 
INTERNATIONALE 

SPORTEVENEMENT VOOR 
DJI, POLITIE, BRANDWEER 

EN DOUANE
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Huidige partners & sponsors
Stakeholders

Hoofdsponsor Sponsors

Partners
Accommodatie

Onderwijs

Dienst gerelateerd Facilitair

Sport & venues

Kleding

Transport
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Contactgegevens
E-mailadres:
info@wpfgrotterdam.com

Telefoonnummer:
010 307 58 66

Adres:
van Oldenbarneveltstraat 116C
3012 GV, Rotterdam

https://www.wpfgrotterdam2022.com




