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Oranjespelers tijdens de Oranje Fandag in actie
met hun jongste fans

Voor ruim 2500 kinderen komt een droom uit. Hun Oranjehelden ontmoeten
op de KNVB Campus in Zeist. Op de Oranje Fandag is meer te halen dan
alleen een handtekening of een selfie met een international. Wat te denken
van een potje FIFA met je favoriete Oranjespeler of OranjeLeeuwin of als
keeper een keepersclinic volgen met de keepers van het Nederlands elftal.

De Oranje Fandag
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https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


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
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.

De Oranje Fandag is een gezamenlijk initiatief van de KNVB en zijn hoofdsponsor ING, om

jeugdvoetballers en fans dichter bij Oranjespelers te brengen. De KNVB Campus is voor één dag

omgetoverd tot festivalterrein. Spelers van Oranje en van de overige selectieteams, zoals de

Oranje Leeuwinnen, de zaalvoetballers en jeugdelftallen, nemen samen met voetballende jeugd

deel aan leuke voetbalactiviteiten. Zo komt het hele Nederlandse voetbal samen: van het

Nederlands elftal tot en met de jongste jeugd van het amateurvoetbal. Een festivaldag vol

voetbal en plezier

ING migration
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