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Lokale goede doelen maken kans op donatie
Aanmelding voor ‘Help Nederland vooruit’ gestart 

Vanaf vandaag kunnen Nederlanders hun lokale stichting of vereniging
aanmelden voor de actie ‘Help Nederland vooruit’ van het ING Nederland
fonds. Uit alle inzendingen worden in 52 regio’s vijf goede doelen
genomineerd. Heel Nederland kan vervolgens stemmen op hun favoriet en
per regio ontvangt het initiatief met de meeste stemmen de hoogste donatie.
Nederland telt tal van lokale initiatieven die zich in zetten om mensen vooruit
te helpen. Met ‘Help Nederland vooruit’ wil het ING Nederland fonds deze
initiatieven een steuntje in de rug geven.

260 lokale initiatieven ontvangen donatie
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Tot en met 15 november 2018 kunnen alle Nederlanders hun lokale initiatief aanmelden

op www.ing.nl/helpnederlandvooruit. Uit alle inzendingen worden in elke regio door de lokale

ING kantoren vijf goede doelen genomineerd. Heel Nederland kan vervolgens stemmen op hun

favoriete lokale initiatief tijdens de online stemronde die start in januari 2019. Het aantal

stemmen bepaalt de hoogte van de donatie die varieert van €5.000,- voor het goede doel met de

meeste stemmen tot €1.000,- voor de nummer vijf. In totaal ontvangen 260 lokale initiatieven

een donatie van het ING Nederland fonds. Het is voor het vierde jaar op rij dat het ING

Nederlandfonds met ‘Help Nederland vooruit’ lokale initiatieven ondersteunt.

Buurtverbeteraars vooruit helpen

Kirsten Ottens, directeur ING Nederland fonds: “Overal in Nederland zetten lokale verbeteraars

zich met waardevolle initiatieven in voor mensen en de maatschappij. Het is geweldig om te

zien wat een enorme impact deze projecten hebben en wij helpen ze daar graag bij. De

afgelopen jaren hebben we via ‘Help Nederland vooruit’ ruim 900 lokale goede doelen

ondersteund. Eén daarvan is de Stichting Felice, die ouders die hun kindje kort na de geboorte

verloren hebben, helpen met het organiseren van een waardig afscheid. Met de donatie van het

ING Nederland fonds hebben zij hun stichting verder kunnen uitbouwen. Daar zijn we best

trots op.”

Over het ING Nederland fonds

Als Nederlandse bank is ING nauw verbonden met de Nederlandse samenleving. Het in 2015

opgerichte ING Nederland fonds ondersteunt mensen die het initiatief nemen Nederland

sterker te maken. Dit past bij onze ambitie, vooruit helpen. Het ING Nederland fonds vindt het

belangrijk te investeren in omvangrijke landelijke maatschappelijke initiatieven en ideeën,

maar ook om lokale projecten een steuntje in de rug te geven. Dit doet het fonds door middel

van donaties, maar ook met het geven van kennis en tijd. Alles om de impact te vergroten en

daarmee iets te betekenen voor en met Nederland. Kijk hier voor meer informatie over het ING

Nederland fonds.

Citaten

https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/INGNederlandfonds/help-nederland-vooruit/index.html
https://www.stichtingfelice.nl/
https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/INGNederlandfonds/index.html
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ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

Overal in Nederland zetten lokale verbeteraars zich met waardevolle
initiatieven in voor mensen en de maatschappij. Het is geweldig om te zien wat
een enorme impact deze projecten hebben en wij helpen ze daar graag bij. De
afgelopen jaren hebben we via ‘Help Nederland vooruit’ ruim 900 lokale goede
doelen ondersteund. Eén daarvan is de Stichting Felice, die ouders die hun
kindje kort na de geboorte verloren hebben, helpen met het organiseren van
een waardig afscheid. Met de donatie van het ING Nederland fonds hebben zij
hun stichting verder kunnen uitbouwen. Daar zijn we best trots op.
— Kirsten Ottens - directeur ING Nederland fonds
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