Brussel, 4 april 2014

Bijna 4 000 jonge Oost-Vlaamse sporters
in twee jaar tijd gesponsord door Belfius
Sponsoringaanvragen voor de seizoenen 2014-2015
indienen tegen 15 mei 2014

In Oost-Vlaanderen konden o.a. Jong en Vlug De Pinte, Basketbalclub Zottegem en The Mighty Devils Aalst op de steun van
Belfius rekenen.

Om de beoefening van ploegsporten in België te steunen, gaf Belfius Bank een kleine twee jaar
geleden de aftrap van een grootschalige actie voor plaatselijke jeugdteams in het hele land.
Van Aalst tot Melsele en van Gavere tot Waasmunster en De Pinte hebben al 348 ploegen uit de
provincie Oost-Vlaanderen, die samen 3 940 jonge spelers in hun rangen tellen, een duwtje in
de rug gekregen van Belfius. Lokale clubs en ploegen die een shirtsponsoring voor de
komende twee seizoenen willen aanvragen, kunnen voor meer informatie terecht bij een
Belfius-kantoor in hun regio en er tot 15 mei 2014 hun aanvraag indienen.
In België beoefenen 850 000 personen een ploegsport. De vier grootste ploegsportfederaties (voetbal,
basketbal, volleybal en hockey) alleen al tellen 620 000 leden. Een ploegsport beoefenen is niet alleen
gezond maar brengt ook belangrijke waarden bij zoals teamspirit, respect voor de ander en voor regels,
doorzettingsvermogen, vriendschap, sociale integratie, ...
Week in week uit zoeken duizenden jongeren de zaal of het veld op om hun ploegsport te beoefenen. Om
hen een hart onder de riem te steken, lanceerde Belfius in mei 2012, samen met Golazo Sports en in
samenwerking met zijn kantoren overal te lande, een grootschalige actie om zo veel mogelijk plaatselijke
teams op een nuttige manier te steunen via een shirtsponsoring voor twee seizoenen.
Deze actie werd met veel enthousiasme onthaald door de lokale clubs in Oost-Vlaanderen en vandaag
helpt Belfius Bank al 348 teams met in totaal 3 940 leden van 6 tot 18 jaar met hun outfit of materiaal.
Ongeveer de helft van die teams speelt voetbal, maar ook andere ploegsporten hebben van die
sponsoringactie kunnen profiteren: basketbal, volleybal handbal, korfbal, hockey, enzovoort.
Sponsoringaanvragen voor de komende twee seizoenen indienen tot 15 mei 2014
De clubs en teams die nog niet van de ruggensteun van Belfius konden genieten en een
sponsoringaanvraag voor de komende twee seizoenen willen indienen, kunnen dat doen tot 15 mei 2014
via een Belfius-kantoor in hun streek. Deze actie mikt uitsluitend op jongeren van 6 tot 18 jaar die
aangesloten zijn bij een club die ingeschreven is bij een sportfederatie, vereniging of officiële
overkoepelende organisatie in België. De geselecteerde ploegen zullen dan door een Belfius-kantoor uit de
regio worden uitgenodigd om de praktische modaliteiten van de sponsoring te bespreken.
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