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Brussel, 2 mei 2012 
 
 

Belfius steunt de lokale jeugdploegen 
 
 
Belfius geeft vandaag de aftrap van “Belfius Local Team Spirit”. Deze grootscheepse actie 
steunt jongeren die op lokaal vlak een ploegsport b eoefenen. Deze zomer zullen zeker 
reeds 30 000 jeugdspelers op onze sportvelden het l ogo van Belfius dragen.  
 
In België sporten zowat 850 000 personen - op regelmatige basis - in teamverband. Alleen al de 
vier belangrijkste ploegsportbonden (voetbal, basketbal, volleybal en hockey) tellen samen 
ongeveer 620 000 leden. Deze teamsporten hebben niet enkel een heilzame invloed op de 
gezondheid, maar dragen ook sterk bij tot de ontwikkeling van belangrijke waarden, zoals eerbied 
voor de anderen, naleving van de regels, doorzettingsvermogen, vriendschap en 
maatschappelijke integratie.  
 
Geïnteresseerde ploegen kunnen tussen 2 mei en 15 juni 2012 deze financiële steun aanvragen 
via de speciale internetsite www.belfius.be\localteamspirit, waar het wedstrijdreglement kan 
worden gedownload. Deze actie richt zich uitsluitend tot jeugdspelers van 6 tot 18 jaar die deel 
uitmaken van een club welke bij een officiële sportfederatie, overkoepelende vereniging of 
organisatie in België is aangesloten. Enkel teamsporten met minstens 5 personen op het terrein 
(voetbal, baseball, basketbal, handbal, hockey, rugby, volleybal, …) komen in aanmerking.  
 
De geselecteerde teams zullen dan door een Belfius-kantoor uit de regio worden uitgenodigd om 
de praktische modaliteiten van die steun te bespreken.  
 
Vanaf deze zomer zullen wellicht al minstens 30 000 jongeren gedurende de seizoenen 2012-
2013 en 2013-2014 de kleuren van hun club verdedigen in een shirt waarop het Belfius-logo 
prijkt.  In 2013 zal een nieuwe oproep worden gelanceerd om ook andere teams de mogelijkheid 
te bieden op die financiële steun een beroep te doen.  
 
 
Als lokaal verankerde relatiebank wil Belfius jeugdteams uit alle hoeken van het land financieel 
steunen en op een sociaal verantwoorde manier concrete vorm geven aan zijn maatschappelijke 
betrokkenheid ten aanzien van de lokale gemeenschap. 
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