
OVER ING MIGRATION

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
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420 goede doelen ontvangen financieel steuntje
in de rug van ING
ING Nederland fonds helpt Nederland vooruit

Het ING Nederland fonds doneert aan 420 goede doelen in Nederland een
geldbedrag tussen de €1.000,- en €5.000,- om ze een steuntje in de rug te
geven. ING vindt het belangrijk om naast omvangrijke maatschappelijke
initiatieven en ideeën ook te investeren in lokale projecten en initiatieven
van Nederlandse verenigingen en stichtingen. De afgelopen weken konden
Nederlanders stemmen op 420 genomineerde goede doelen van de actie:
Help Nederland vooruit.

Uit ruim 1150 goede doelen die zich hadden aangemeld zijn er door ING 420 (5 per regio

geselecteerd Van 22 februari tot 14 maart 2016 konden Nederlanders via een speciale website

stemmen op hun favoriete goede doel. In totaal zijn er 83.660 stemmen uitgebracht. Het doel in

de regio met de meeste stemmen ontvangt de hoogste donatie. De uitreikingen van alle 420

donaties vindt de komende weken plaats op de regionale ING kantoren in Nederland.

Over het ING Nederland fonds

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

Nederland fonds is in 2015 opgericht om verenigingen en stichtingen vooruit te helpen.  Het

fonds steunt mensen met ideeën. Mensen die hun nek uitsteken om Nederland vooruit te

helpen en sterker te maken. Voor meer informatie over het ING Nederland fonds klik hier.
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https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/verantwoord-ondernemen/ING-Nederland-Fonds/index.html


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.

ING migration

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_m8hd4dhwjps9
https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://m8hd4dhwjps9.pr.co/

