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Crelan wordt 

hoofdsponsor van 
Okapi Aalstar 

 

De nieuwe naam van de basketbalclub is  

Crelan Okapi Aalstar 
 

 

 

Het bestuur van basketbalclub Okapi Aalstar en Crelan bereikten een 

akkoord over een nieuwe sponsorsamenwerking. Voor het volgende seizoen 

wordt Crelan hoofdsponsor van de basketbalclub die voortaan Crelan Okapi 

Aalstar zal heten. 

 

Een mooie duurzame samenwerking 

 
Als coöperatieve bank hecht Crelan belang aan een duurzame werking. Dat vertaalt 

zich niet alleen in het opbouwen van langetermijnrelaties met haar klanten en 

agenten, maar ook in een langdurige samenwerking met de door de bank 

gesponsorde projecten. De samenwerking tussen Crelan en Okapi Aalstar dateert 

dan ook al van 2002. 

 

Peter Venneman, bestuurder-directeur en verantwoordelijk voor het Commercieel 

domein bij Crelan: “Sinds 2002 is Crelan sponsor van Okapi Aalstar en deze 

samenwerking is sindsdien enkel maar verder uitgegroeid. Ondanks de groei van de 

club en de mooie sportprestaties van de afgelopen jaren is Okapi Aalstar nog steeds 

één grote familie. Deze evolutie herkennen we ook in onze bank. Ook Crelan is het 

laatste decennium uitgegroeid van een kleine tot een middelgrote bank en ook wij 

hebben ondanks deze groei steeds de klemtoon blijven leggen op een persoonlijk en 

warm contact met de klanten.” 

 

Crelan maakte sinds twee jaar al deel uit van de ‘Big 4’, de 4 hoofdpartners van 

Okapi Aalstar. In overleg met het clubbestuur werd besloten om dit engagement nog 

verder uit te breiden. 
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Peter Venneman: “Vanaf volgend seizoen wordt Crelan de enige  hoofdsponsor van 

Okapi Aalstar. Wij geloven in de club, in haar aanpak en in haar sportieve ambities. 

Door onze sponsoring willen we die mee helpen waarmaken. Vanaf volgend seizoen 

zal de club dan ook aantreden onder de nieuwe naam Crelan Okapi Aalstar en met 

een nieuw logo.” 

 

Danny Verhulst, general manager van Okapi Aalstar: “Wij zijn blij dat een bank als 

Crelan zich engageert in de sport en onze ploeg duurzaam wil steunen. De 

versterking van de sponsoring biedt ons nieuwe kansen en opportuniteiten die we 

met beide handen zullen grijpen. Crelan staat voor duurzaamheid, professionalisme 

en team spirit, dat is waar Okapi Aalstar ook voor staat en waar we meer dan ooit 

voor gaan in het volgend seizoen.” 

 

Het nieuwe logo 

 

 

 

 

Crelan heeft een hart voor de sport 
 

‘Mens sana in corpore sano’ of een gezonde geest in een gezond lichaam is een 

wijsheid waarachter Crelan zich schaart en sport is een belangrijk element in het 
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opbouwen van deze gezondheid. Atleten kunnen dan ook voorbeelden zijn, die de 

sport dichter bij de mensen brengen. Sporten en atleten aanmoedigen, brengt 

mensen eveneens dichter bij elkaar waardoor sport ook een sociale rol vervult. 

 

Daarom verdient de sport onze steun en heeft Crelan doelbewust gekozen voor het 

sponsoren van enkele sportdisciplines. Naast hoofdsponsor van Okapi Aalstar is de 

bank ook actief in het veldrijden als hoofdsponsor van Sven Nys en Sven 

Vanthourenhout. Crelan is ook de Premium Partner van de familie Borlée, 

hoofdpartner van de Belgische Atletiekbond, shirtsponsor van de Belgische 

atletiekploeg en hoofdpartner van de Belgian Tornados  (de 4x400 m estafetteploeg 

heren) die onder de deskundige coaching van Jacques Borlée succes na succes 

boeken. 

 

 
 
Over Crelan 

Crelan is een coöperatieve Belgische bank die een beleid van gestage en duurzame groei voert. De bank 
heeft een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de zelfstandigen, de 
ondernemers en de land-en tuinbouwers. De bank voert een gezond beleid, gesteund op de coöperatieve 
waarden: transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en engagement. 
 
www.crelan.be 

 

Over de Groep Crelan 

De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank Europabank 
en de onlinebank Keytrade Bank. 
Groep Crelan = 3.517 medewerkers, 778 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 282.280 coöperanten. (cijfers op 
31/12/2014) 
 
Perscontact: 

Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42 
 
Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 
 
 
press@crelan.be  

 


