Brussel, 5 oktober 2018

Persbericht
Belfius Bank en Verzekeringen en Team Belgium:
langetermijnpartners in de Belgische topsport
Belfius Bank en Verzekeringen heeft zijn partnership met Team Belgium verlengd tot
de Olympische Spelen van Parijs in 2024.
In de categorie verzekeringen neemt Belfius Insurance vanaf 1 januari 2019 de plaats
in van AG Insurance.
Hierdoor wordt de bank-verzekeraar Platinum partner van het BOIC. Belfius benadrukt met
dit partnership zijn rol in de Belgische samenleving en wordt zo een van de drijvende
krachten achter het toekomstige succes van België op het grootste sportevenement op
aarde, de Olympische Spelen.
Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance: “Belfius Bank en Verzekeringen is als 100%
lokaal verankerde speler een trotse partner van Team Belgium en zeer fier om waarden
zoals excellentie, maar ook respect, team spirit en passie te delen. Dit geeft ons de unieke
gelegenheid om onze jonge Belgische talenten te ondersteunen. Onze nationale teams
hebben immers alles in huis om van de volgende Olympische Spelen een succesverhaal te
maken.”
Philippe Vander Putten, CEO BOIC: “De steun van onze partners is essentieel om onze
missie te vervullen: zoveel mogelijk Belgen in de top 8 op de Olympische Spelen. Belfius
speelt hierin nu een leidende rol.”

Over Belfius Bank en Verzekeringen
Belfius is een lokaal verankerde bank-verzekeraar 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.

Het BOIC
Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is één van de 206 Nationale
Olympische Comités wereldwijd. Door het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8)
op de Olympische Spelen aanzienlijk te verhogen, wil het BOIC bijdragen aan het imago van
een succesvol land en dit succes wil het delen met iedereen. Dat doet het in nauwe
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap.
Het BOIC selecteert de atleten van Team Belgium voor de Olympische Spelen en tal van
andere internationale competities. Zijn missie is de Belgische topatleten in optimale
omstandigheden naar deze competities te sturen zodat ze er maximaal kunnen presteren.
Daarom werkt het BOIC voortdurend aan het creëren van een ‘Topsportklimaat’ in België.
Dat versterkt het imago van het land en draagt bij aan een actievere en gezondere
bevolking.
Het BOIC ondersteunt 81 nationale sportfederaties, de leden van het BOIC, in hun
activiteiten. Deze sportfederaties vertegenwoordigen meer dan 30.000 Belgische sportclubs
en meer dan 2 miljoen sportbeoefenaars in clubverband.
De olympische waarden - respect, vriendschap, solidariteit en fair play - zijn de hoeksteen
van de activiteiten van het BOIC. Ze spelen een centrale rol in alle aspecten van onze
werking.
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