
 26 augustus 2020, 15:00 (CEST)

ING wordt eerste sponsor van de Vrouwen
Eredivisie

ING verbindt zich voor de komende twee seizoenen als sponsor aan de
Vrouwen Eredivisie. De hoofdsponsor van de KNVB is daarmee het eerste
bedrijf in Nederland dat zich aansluit bij de hoogste Nederlandse
vrouwenvoetbalcompetitie. De KNVB en ING streven ernaar om samen met
toekomstige partners de Vrouwen Eredivisie verder te professionaliseren.
Voor de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetballandschap is het
cruciaal om een volwaardige vrouwenvoetbalcompetitie neer te zetten met
media-aandacht, sponsors en bovenal de mogelijkheid voor meer vrouwen
om professioneel hun sport te beoefenen.

“Geweldig dat ING zich als ‘launching partner’ aan de Vrouwen Eredivisie
verbindt”, zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB.
“Sinds we samen met de clubs de handen ineen hebben geslagen, volgen de
ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Het is een gegeven dat er meer
schapen volgen als er één over de dam is en ik hoop dat dit hier ook het geval
is. Ook de samenwerking met FOX Sports en de NOS speelt hierbij een
belangrijke rol. Fantastisch dat ING haar nek durft uit te steken en meehelpt
om de komende jaren de Vrouwen Eredivisie nog beter op de kaart te zetten.
ING heeft al veel vaker aangetoond veel affiniteit en liefde voor het voetbal te
hebben en zeker ook voor het vrouwenvoetbal. We zijn dan ook heel blij dat
ING zich als eerste Nederlandse bedrijf aan de Vrouwen Eredivisie verbindt.”
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OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

“Voor ING is dit partnership een logische stap als hoofdsponsor van het
Nederlandse voetbal”, zegt Steven Sedee, Manager Sportsponsoring bij ING.
“Een sterkere Vrouwen Eredivisie is ook belangrijk voor het meiden- en
vrouwenvoetbal in de breedte. We geloven dat een professionele Vrouwen
Eredivisie bijdraagt aan de kwaliteit van het Nederlandse vrouwenvoetbal.
Deze stap sluit bovendien goed aan bij onze gezamenlijke ambitie met de
KNVB. Samen willen we het meiden en vrouwenvoetbal verder ontwikkelen en
professionaliseren, zodat ook meiden kunnen dromen over een professionele
carrière als voetbalster in Nederland. We zijn trots dat ING als eerste bedrijf in
Nederland sponsor is van de Vrouwen Eredivisie.”

In februari dit jaar presenteerden de KNVB en ING een gezamenlijke ambitie om het meiden-

en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken de

KNVB en ING gezamenlijk aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en

25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Aan amateurclubs waar ING hoofdsponsor is,

stelt ING bovendien de vernieuwde voorwaarde dat minimaal 25% van het sponsorbedrag

wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal.

Begin augustus werd al bekendgemaakt dat FOX Sports - voor de live-duels - en de NOS, dat

wekelijks een samenvatting zal verzorgen, voor vier jaar instappen als uitzendpartners van de

Vrouwen Eredivisie.

https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2020/Februari/knvb_en_ing_gaan_voor_groei_in_het_vrouwenvoetbal.html
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