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KNVB en ING verlengen samenwerking tot en
met 2022

De KNVB en ING hebben het lopende sponsorcontract opengebroken en
verlengd tot en met 2022. Als hoofdsponsor van de KNVB ondersteunt ING
Oranje, het Nederlandse amateurvoetbal, G-voetbal, meisjesvoetbal en de
OranjeLeeuwinnen. Behalve van de KNVB is ING ook hoofdsponsor van 145
amateurverenigingen. Deze contracten verlengt ING ook na afloop van de
huidige sponsorperiode (2014-2017) met drie jaar tot en met 2020. ING is ook
voornemens decontracten met de 330 subsponsorclubs te verlengen.
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“De KNVB is blij met en trots op de verlenging van het sponsorcontract met ING. Vanaf 1996 is

ING een trouwe sponsor gebleken, die Oranje en het Nederlandse amateurvoetbal steunt in

goede en minder goede tijden. Een sponsor die weet wat er leeft in de maatschappij en bij

amateurverenigingen en die de KNVB ondersteunt om de sport en de clubs vooruit te helpen.

Bijvoorbeeld op het gebied van financiën of vrijwilligersbeleid. Dat maakt de samenwerking

met ING behalve een hele succesvolle, ook een hele logische. Het openbreken en het verlengen

van het sponsorcontract is een signaal van vertrouwen in de KNVB,” aldus Bert van Oostveen,

directeur betaald voetbal.

ING ook langer verbonden aan amateurclubs

ING steunt het totale Nederlandse voetbal. Nick Jue, CEO ING Nederland: “De samenwerking

draait om heel veel meer dan het Nederlands elftal en de overige selectieteams. Net als de

KNVB is ING betrokken bij de maatschappij. Daarom hebben we als sponsor de ambitie het

totale Nederlandse voetbal vooruit te helpen. We ondersteunen 475 amateurverenigingen

verspreid door heel Nederland waarvan 145 als hoofdsponsor. Dat blijven we doen. Daarom

zullen we de contracten met deze verenigingen na afloop van de huidige sponsorperiode met

drie jaar verlengen tot 2020. We gaan daarnaast verenigingen die dat willen, faciliteren en

professionaliseren. Met concrete tips om clubs financieel gezond te houden of te maken. Maar

ook met ledenwerving, vrijwilligersbeleid en accommodatiezaken. De afgelopen jaren hebben

we geleerd dat de KNVB en ING samen het verschil maken voor clubs en het voetbal. Met onze

sponsoring en onze betrokkenheid dragen we daar aan bij.”

Betrokken bij het Nederlandse voetbal sinds 1996

ING is sinds 1996 sponsor van de KNVB en het Nederlands elftal. In 2010 werd zij

hoofdsponsor. Een duurzaam partnerschap als dat van de KNVB en ING biedt een stabiele basis

om het (amateur)voetbal in Nederland te organiseren, verder te ontwikkelen en vooruit te

helpen. Met onder meer vernieuwende concepten zoals het Welpenvoetbalprogramma, waarin

kinderen van 4 – 6 jaar spelenderwijs kennismaken met voetbal, en ‘Crowdfunding voor

amateurverenigingen’, waarmee clubs worden geholpen zelf meer inkomsten te genereren. ING

juicht de organisatie van het EK Vrouwenvoetbal in 2017 toe en zal samen met de KNVB

verschillende activiteiten opzetten ter verdere promotie van het vrouwenvoetbal.

Citaten

https://youtu.be/hQEIFkwjI2g


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 KNVB is blij met en trots op de verlenging van het sponsorcontract met
ING. Het openbreken en het verlengen van het sponsorcontract is een signaal
van vertrouwen in de KNVB.
— Bert van Oostveen - directeur betaald voetbal KNVB

De samenwerking draait om heel veel meer dan het Nederlands elftal en de
overige selectieteams. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat de KNVB en
ING samen het verschil maken voor clubs en het voetbal. Met onze sponsoring
en onze betrokkenheid dragen we daar aan bij.
— Nick Jue - CEO ING Nederland
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