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ING’s Motivatiespeech voor een heel
voetballand
‘Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.’

ING start het nieuwe voetbalseizoen met een motivatiespeech voor het hele
Nederlandse voetbal. Met deze speech, onder meer in de vorm van een
nieuwe commercial, wil de bank een positief signaal afgeven voor de
toekomst van het Nederlandse voetbal onder het mom van: ‘Hup, samen
naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.’
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OVER ING

“We hebben een wat mindere periode achter de rug met het Nederlandse voetbal, maar

ondanks dat hebben we het volste vertrouwen in de toekomst. We kijken samen met de KNVB

met een positieve blik vooruit, vooral ook geïnspireerd door de recente successen rondom de

OranjeLeeuwinnen en Oranje Onder-17; beide Europees kampioen! En wat te denken van de

ontelbare en enthousiaste vrijwilligers die wekelijks actief zijn bij hun amateurvereniging, de

meer dan één miljoen KNVB leden die wekelijks met plezier voetballen bij hun club en samen

de basis vormen voor toekomstige successen”, aldus Steven Sedee, manager sportsponsoring

ING Nederland.

“Natuurlijk zijn prestaties belangrijk, zeker in de top, maar het gaat ook om het plezier in het

spel. Dat is de reden waarom zoveel mensen in Nederland iets met voetbal hebben, daar moeten

we ons ook op blijven focussen”, aldus Sedee. “Met de speech richten we ons niet op één elftal,

maar op het hele Nederlandse voetbal. Als start van het nieuwe voetbalseizoen, vol met kansen

en vol met mogelijkheden.”

Samen het Nederlandse voetbal verder helpen

ING is sinds 1996 sponsor van de KNVB en het Nederlands elftal. In 2010 werd de bank

hoofdsponsor en heeft zich tot en met 2022 verbonden aan de KNVB en het Nederlandse

voetbal. Een duurzaam partnerschap als dat van de KNVB en ING biedt een stabiele basis om

het (amateur)voetbal in Nederland te organiseren, verder te ontwikkelen en vooruit te helpen.

Als hoofdsponsor van de KNVB ondersteunt ING Oranje en de OranjeLeeuwinnen, het

Nederlandse amateurvoetbal, G-voetbal en het meisjesvoetbal. Behalve van de KNVB is ING

ook sponsor van bijna 500 amateurverenigingen.

Citaten

We hebben een wat mindere periode achter de rug met het Nederlandse
voetbal, maar ondanks dat hebben we het volste vertrouwen in de toekomst.
We kijken samen met de KNVB met een positieve blik vooruit, vooral ook
geïnspireerd door de recente successen rondom de OranjeLeeuwinnen en
Oranje Onder-17; beide Europees kampioen!
— Steven Sedee - manager sportsponsoring ING Nederland



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.
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