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De Koninklijke Belgische Hockey Bond, Belfius en Candriam,
trotse partners voor extra tricolore slagkracht
Belfius en Candriam Investors Group, vermogensbeheerder in België, worden de
volgende 7 jaar de trotse hoofdpartners van de Koninklijke Belgische Hockey Bond.
Dat Belfius en Candriam financieel solide en betrouwbare langetermijnpartners zijn, was
voor de KBHB uiteraard belangrijk. Doorslaggevend was echter hun drive en daadkracht
om het Belgische hockey – nationale ploegen, amateurs, scheidsrechters, infrastructuur
– naar een nog hoger niveau te stuwen.
Voor elke ambitieuze Belgische sportfederatie is Belfius met zijn Belgische DNA een
natuurlijke partner. Zijn expertise en zijn troeven op het vlak van projectrealisatie,
communicatie en digitalisering vormen sleutels tot succes.
De hockeybond kan ook rekenen op de gedreven inzet van Candriam Investors Group,
aanwezig in België sinds meer dan 20 jaar en langdurige partner voor het
vermogensbeheer en de beleggingsfondsen verdeeld door Belfius.

Bij een Belgische sportbond hoort een Belgisch gekleurd partnership

De nationale hockeyteams bij de mannen en vrouwen zijn wereldwijd al enkele jaren aan een
indrukwekkende opmars bezig. Voorlopige hoogtepunten zijn de gouden of zilveren medaille
(de finale wordt morgen gespeeld) van de Red Panthers op het laatste EK in Amsterdam en de
zilveren medaille voor de Red Lions op de Olympische Spelen in Rio De Janeiro.
Ook in de amateurdivisies scoort het hockey. De sport wint er steeds meer aan populariteit. Zo
steeg het ledenaantal de laatste 5 jaar telkens met ruim 10 %.
De KBHB en trotse partners Belfius en Candriam zullen voortbouwen op die positieve evolutie
en het Belgische hockey dankzij een doorgedreven professionalisering de komende jaren nog
een extra boost geven. Het Belgische DNA van Belfius en Candriam en hun gedeelde waarden
als respect, fairplay en teamspirit maken van hen natuurlijke partners in dat engagement.
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Voor Candriam, als verantwoordelijke Europese vermogensbeheerder met een sterke Belgische
verankering, is dit partnership een uitgelezen kans om het Belgische talent verder aan te
moedigen en deze sport als collectieve en nationale trots te steunen tijdens sportieve
evenementen.
Gedroomde combinatie voor professionele uitbouw Belgisch hockey
Belfius en Candriam zijn voor de KBHB financieel solide en betrouwbare partners die op lange
termijn denken en werken. Samen zullen ze de nationale hockeyteams laten scoren, het
amateurhockey versterken, het scheidsrechterskorps valoriseren en de infrastructuur
professionaliseren.
Met name Belfius beschikt over enkele unieke troeven om het ecosysteem van het Belgische
hockey te boosten:
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Het Belgische hockey is vandaag al wereldtop op het veld. Belfius is dat in digital en
mobile. Door het partnership met digitale referentie en trendsetter Belfius zal het
Belgische hockey ook een digitale voorloper en voorbeeld worden voor andere hockeyen sportbonden.



Samen zullen Belfius en de Belgische Hockeybond de modernste digitale mobiele
betaalmogelijkheden voor onder meer ticketing, merchandising en sponsoring
integreren, en de werking en infrastructuur van het hockey digitaliseren. Anders gezegd:
wat Belfius als wereldwijd snelste digitale groeier en de nummer 1 in zijn sector met de
beste app aan zijn binnenkort 1 miljoen mobile klanten biedt, wil het ook aan iedereen
van het nationale en lokale hockey geven: een optimale digitale en mobile user
experience.



Met Belfius versterkt de KBHB zijn team bovendien niet met één partner maar met een
heel legioen aan potentiële supporters. Belfius staat immers voor 10.000 medewerkers
en 3,5 miljoen klanten. Dat laat het Belgische hockey toe om een veel groter publiek te
bereiken en te mobiliseren, onder meer via de digitale kanalen en social media van
Belfius.



Tot slot is Belfius als nummer 1 in de publieke en corporate sector voor de KBHB de
enige echt logische keuze om zijn stadions te professionaliseren en zijn droom van een
eigen nationale hockeytempel te realiseren, een wens die ook andere sportfederaties
hebben. Belfius is immers thuis in kredietverlening en projectmanagement, en kan clubs
in contact brengen met lokale overheden, investeerders en ondernemingen.

Wat betreft de tweede partner, Candriam deelt dezelfde waarden als Belfius en wordt gedreven
door sterke convicties en een zin voor innovatie. Als sterk groeiende vermogensbeheerder,
wensen ze deze bij uitstek dynamische sport te ondersteunen.

Breed partnership op lange termijn

Het partnership van Belfius en vermogensbeheerder Candriam met de KBHB start op 1
november 2017 voor een periode van 7 jaar.
Behalve van de nationale ploegen worden Belfius en Candriam ook de trotse partners van het
amateurhockey en de Belgische scheidsrechters.
Belfius en Candriam zullen prijken op de wedstrijdoutfits van de nationale jeugdploegen (U16,
U18 en U21), de Red Panthers, Red Lions en rond de terreinen.
Marc Coudron, voorzitter KBHB: “Dit partnership met Belfius en Candriam is uitstekend
nieuws voor de verderzetting van de ontwikkeling van het Belgische hockey: onze gezonde
sportieve ambities reiken hoger en hoger, en onze nieuwe partners zullen ons helpen om nog
sneller onze doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast gaan wij samen intensief aan de slag
om de reeds bestaande hockey infrastructuren te moderniseren en er tal van nieuwe extra te
ontwikkelen, met een belangrijke nadruk op het « eco-friendly » karakter van deze
sportaccomodaties. En in een steeds sterker gedigitaliseerde wereld, ben ik erg onder de indruk
geraakt van de mogelijkheden die het digitale platform van Belfius zal kunnen bieden aan de
ganse Belgische hockeygemeenschap, gaande van de clubs en de leden tot het alsmaar
stijgende aantal supporters.”
Marc Raisière, CEO Belfius: “Belfius is als 100 % lokaal verankerde speler een natuurlijke
partner van het Belgische hockey. Ik ben er zeker van dat we dankzij ons maatschappelijk
engagement, onze digitale en financiële expertise en ons uitgebreide netwerk de Red Panthers,
Red Lions en de amateurspelers zullen laten scoren, zowel op het terrein als ernaast.”
Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam Investors Group : “Wij zijn trots om sinds meer dan
20 jaar met een toonaangevende groep zoals Belfius samen te werken, en zijn verheugd om nu
samen met hen partner te worden van het Belgische hockey om zo het Belgisch talent te
ondersteunen en aan te moedigen. Als verantwoordelijke vermogensbeheerder delen wij met
de hockeysport dezelfde waarden van respect, fair play en team spirit.”
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Over Belfius Bank & Verzekeringen
Belfius Bank en Verzekeringen is een lokaal verankerde bankverzekeraar die zijn commerciële activiteiten in België uitoefent in
drie domeinen: retail en commercial banking, financiële diensten voor de overheidssector & corporate en verzekeringen. Belfius
heeft 150 jaar ervaring in de publieke sector en 50 jaar ervaring in het segment van de particuliere klanten. De bank is via de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) in handen van de Belgische Staat en haar aandelen zijn niet
beursgenoteerd.
Over Candriam Investors Group
Candriam Investors Group is een toonaangevende pan-Europese vermogensbeheerder met een track record van 20 jaar en een
team van meer dan 500 ervaren professionals waarvan meer dan de helft in Brussel.
Candriam had eind maart 2017 €107.2 miljard vermogen onder beheer en heeft beheercentra in Brussel, Luxemburg, Parijs en
Londen, en ervaren relatiebeheerders in onder meer continentaal Europa, het Verenigd Koningrijk en de Verenigde Staten. De
beleggingsoplossingen omvatten vijf domeinen: vastrentend beheer, aandelen, strategieën met absoluut rendement, duurzaam en
verantwoord investeren en geavanceerde assetallocatie. Dankzij zijn op convictie gebaseerde beleggingsoplossingen heeft
Candriam een solide reputatie verworven op het vlak van innovatie en sterke performances voor een gediversifieerd cliënteel in
meer dan 20 landen. Candriam Investors Group is een entiteit van New York Life. New York Life Investments1 behoort tot ‘s
werelds grootste vermogensbeheerders2.

1

New York Life Investments is een dienstenmerk dat wordt gebruikt door New York Life Investment Management Holdings LLC
en haar dochterentiteit, New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC is een
volledige, indirecte dochterentiteit van New York Life Insurance Company.
2

Bron: New York Life Investments staat op de 26ste plaats in de rangschikking van de grootste vermogensbeheerders ter wereld
in de categorie Pensions & Investments, op 29 mei 2017. Deze rangschikking is gebaseerd op de totale wereldwijde
institutionele activa onder beheer op het einde van 2016. De activa van New York Life Investments omvatten de activa van
geaffilieerde beleggingsadviseurs.
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