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Topgolfer Joost Luiten gaat samenwerken met
ING Private Banking
ING Private Banking geeft impuls aan verjonging en vernieuwing
Nederlandse golf

ING Private Banking gaat, als hoofdsponsor van het Nederlandse golf, een
intensieve samenwerking aan met topgolfer Joost Luiten. De samenwerking
is vastgelegd tot eind 2018. Samen met de Koninklijke Nederlandse Golf
Federatie (NGF) en Luiten zet ING Private Banking zich in om de golfsport in
Nederland vooruit te helpen en de golfsport toegankelijker en populairder te
maken, met name onder jongeren.

Steven Sedee, manager sportsponsoring ING: “ING Private Banking is trots deze samenwerking

met Nederlands beste golfer aan te kunnen kondigen. De samenwerking met Joost Luiten sluit

aan bij de vernieuwing van de golfsport die we samen voor ogen hebben. Joost is in zijn sport

altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zich te verbeteren. Daarnaast hebben wij samen

met Joost de gezamenlijke ambitie om de sport te verjongen.” “Ik kijk uit de naar de

samenwerking de komende paar jaar”, aldus Joost Luiten. “We gaan samen proberen de

golfsport naar een hoger niveau te brengen, meer talenten te creëren en de golfsport in de

breedte te verbeteren.”

Wereldprimeur op KLM Open

Van 8 tot en met 11 september wordt het KLM Open gespeeld op de Golfbaan ‘The Dutch’ in

Spijk. Joost Luiten zal daar proberen zijn titel uit 2013 te heroveren. Dit toernooi behoort tot

één van de grootste jaarlijkse sportevenementen van Nederland. Het KLM Open introduceert

dit jaar samen met partners ING Private Banking en KLM een wereldwijde golfprimeur:Beat

the Pro. Voor het eerst kunnen amateurs zich tijdens een toernooi op een hole meten met

professionals.

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://www.youtube.com/watch?v=Y9sbNIdntLs&feature=youtu.be


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).

Verjonging en vernieuwing

Als hoofdsponsor van de NGF, Golf Team Holland, de Golfweek én als partner van het KLM

Open heeft ING Private Banking de ambitie om het Nederlandse golf te verjongen en te

vernieuwen. De recente ontwikkeling en introductie van de golf.nl app is een mooi voorbeeld

van de samenwerking tussen NGF en haar hoofdsponsor. Spelers kunnen in deze app scores

registreren, de handicap real-time verwerken en scores delen met vrienden. Daarnaast slaan de

bank en de NGF de handen ineen om toptalent vooruit te helpen en klaar te stomen voor de

wereldtop. Beiden willen topsport dichter bij de fans brengen tijdens grote toernooien zoals de

ING Private Banking Golfweek en het KLM Open. Ook heeft de NGF in samenwerking met ING

Private Banking het jeugdprogramma RAAK! ontwikkeld om de Nederlandse jeugd op positieve

wijze kennis te laten maken met de golfsport

Citaten

De samenwerking met Joost Luiten sluit aan bij de vernieuwing van de
golfsport die we samen voor ogen hebben. Joost is in zijn sport altijd op zoek
naar nieuwe mogelijkheden om zich te verbeteren. Daarnaast hebben wij
samen met Joost de gezamenlijke ambitie om de sport te verjongen.
— Steven Sedee - Manager sportsponsoring ING

We gaan samen proberen de golfsport naar een hoger niveau te brengen,
meer talenten te creëren en de golfsport in de breedte te verbeteren.
— Joost Luiten - Topgolfer



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
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