BRUSSEL, 28 maart 2018

Crelan Foundation geeft
sporters een duwtje in de
rug via Sponsorise.me
Op 12 januari 2018 lanceerde Crelan de Crelan Foundation, een
maatschappelijk initiatief voor en door coöperanten. In het kader van die
Crelan Foundation werkt de bank nu ook samen met het Europese
crowdfundingplatform Sponsorise.me. Crelan treedt daarbij op als partner
en steunt zo sportieve projecten. Ondertussen staan de eerste twee
projecten waarvan Crelan partner is, al online.

Crelan Foundation
Als coöperatieve bank is Crelan ervan overtuigd dat ze naast een rol als financieel
adviseur ook een maatschappelijk engagement te vervullen heeft. Met Crelan
Foundation wil ze haar steentje bijdragen aan de maatschappij door haar coöperanten
de kans te geven om een aanvraag in te dienen voor steun aan een maatschappelijk
project dat ze willen realiseren. Uit die aanvragen selecteert het Crelan Foundation
comité jaarlijks een aantal projecten dat ze financieel zal steunen. Daarnaast
organiseert Crelan Foundation ook zelf initiatieven en liefdadigheidsacties, met de
medewerkers van de bank.

Sponsorise.me
Crelan Foundation focust zich op vijf domeinen: gezondheid, opleiding, cultuur, milieu
en crowdfunding in de sport. Op het gebied van sport werkt de bank samen met het
platform Sponsorise.me, het eerste Europese crowdfundingplatform dat uitsluitend
gewijd is aan sportieve projecten.
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“Wij zijn verheugd dat Crelan als partner wil toetreden tot ons platform. Crelan is een
maatschappelijk geëngageerde bank die zelf ook al enkele grote atleten sponsort. Door de
steun van Crelan kunnen we onze werking uitbreiden en nog meer sporters helpen hun doel
te bereiken.”

(Mikaël Evers, campaign manager Sponsorise.me)

Door als partner van bepaalde projecten op te treden, geeft Crelan zichtbaarheid aan
die campagnes. Enkel projecten met een partner verschijnen immers op de website
van Sponsorise.me. Bovendien zorgt Crelan voor een financiële bijdrage van 1.000
euro aan het project. De voorwaarde is wel dat het project slaagt, dat wil zeggen dat
de sporter ook via zijn eigen netwerk voldoende geld moet kunnen inzamelen.

“Door ons partnership met Sponsorise.me willen we sporters en sportclubs de kans geven
om hun dromen te realiseren. Dankzij het systeem van crowdfunding kunnen we op een
innovatieve en creatieve manier ervoor zorgen dat mooie projecten de sympathie en de
steun van het grote publiek krijgen. Het project krijgt een persoonlijke touch en verbindt de
sporters met hun omgeving. Dat is wat we als coöperatieve bank willen doen: dromen
realiseren en mensen met elkaar verbinden.”

(Philippe Voisin, CEO Crelan)

Eerste twee projecten
Crelan Foundation wil in 2018 tien projecten steunen via Sponsorise.me. Ondertussen
is de bank al partner van twee projecten: The Tackelback en Boitsfort Rugby Club.
Beide projecten zijn al van start gegaan en staan op de website van Sponsorise.me.
The Tackelback, een hockeyploeg uit Sint-Lambrechts-Woluwe, zamelt geld in om op
buitenlandse stage te kunnen vertrekken als voorbereiding op het wedstrijdseizoen
waarin ze willen doorstoten naar de 1 ste regionale divisie. De Boitsfort Rugby Club wil
dan weer rugbyballen kunnen kopen voor alle jeugdspelertjes van de club, opdat ze
thuis hun individuele techniek kunnen verbeteren door vertrouwd te raken met deze
vrij speciale en onvoorspelbare bal.
Meer informatie over deze projecten en over Sponsorise.me vindt u op
www.sponsorise.me.
Alle informatie over Crelan Foundation leest u op www.crelan.be.

Over Crelan
Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder.
Crelan engageert zich tot een ander soort van bankieren. Verantwoord, verbonden, persoonlijk en respectvol
zijn de waarden die we belangrijk vinden en waarvoor we willen staan. Dat doen we met lokaal verankerde
kantoorhouders en met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de
zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Samen anders bankieren, dat is ons motto.
www.crelan.be
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Over de Groep Crelan
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank
Europabank.
Groep Crelan = 2.984 medewerkers, 671 kantoren, 282.873 coöperanten, meer dan 1 miljoen klanten,
(cijfers op 31/12/2017)
Perscontact Crelan:
Isabelle D’haeninck, directeur Communication & Complaint Management
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
Leo De Roeck, verantwoordelijke Communication & Press
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be

Page 3 of 3

