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ING is trotse Nationale Partner van WEURO
2017
Voor het eerst in de historie is Nederland gastheer van het EK voor Vrouwen.
Zestien teams, waaronder de Oranje Leeuwinnen, komen van 16 juli tot en
met 6 augustus 2017 in actie. ING steunt het Nederlandse Voetbal en dus
uiteraard ook het vrouwenvoetbal. Daarom is ING trotse Nationale Partner
van WEURO 2017. Als partner gaat ING het toernooi zo goed mogelijk
faciliteren en een bijdrage leveren om het tot een succes te maken en op
deze manier het vrouwenvoetbal meer aandacht te geven en vooruit te
helpen.

ING wil het toernooi zo toegankelijk mogelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Naast

acties met tickets gaat ING voor alle wedstrijden van WEURO 2017 de vlaggendragers

selecteren. Rondom het toernooi zet de bank de Leeuwinnen in de spotlight door zowel online

als offline communicatie in te zetten.

Onbezorgd presteren

Ook start ING samen met de KNVB een samenwerking met stichting De SportMaatschappij om

de Oranje Leeuwinnen de kans te bieden om aandacht te geven aan hun maatschappelijke

ontwikkeling naast en na de sport. De keuzes die de voetbalsters maken kunnen ten koste gaan

van hun maatschappelijke ontwikkeling. ING wil hen dan ook samen met de KNVB stimuleren

en ondersteunen om een bredere ontwikkeling na te streven zodat zij zich onbezorgd kunnen

richten op hun sportieve prestaties en tegelijkertijd minder zorgen hebben over hun toekomst

na de sport.

Betrokken bij vrouwenvoetbal
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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.

ING is trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal. De bank wil heel voetballend

Nederland vooruit helpen, dus ook het vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende

vrouwensport ter wereld. Nederland telt meer dan 150.000 voetballende vrouwen en meisjes.

Toch kan het vrouwenvoetbal in Nederland een extra impuls goed gebruiken. De KNVB en ING

zetten zich daarom samen in om vrouwenvoetbal bekender en populairder te maken bij het

Nederlands publiek o.a. door het faciliteren van nationale vouwenelftallen bij topprestaties, het

communiceren over vrouwelijke rolmodellen voor toekomstige generaties voetbalsters en door

een impuls te geven aan meisjesvoetbal door verenigingen actief te ondersteunen bij het werven

en binden van vrouwelijke leden. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het uiteindelijke doel:

zoveel mogelijk meisjes en vrouwen met veel plezier te laten voetballen.

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/



