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Crelan lanceert  

de Crelan Foundation  
 

Maatschappelijk engagement   

voor en door de Crelan-coöperanten. 
 
 

Crelan is doordrongen van de coöperatieve gedachte. Reeds meer dan 

280.000 klanten hebben maatschappelijke aandelen van CrelanCo, de 

Belgische Coöperatieve Kas achter Crelan, en zijn daardoor ook een stukje 

mede-eigenaar van de bank. 

 

Crelan is dus het resultaat van heel wat engagement en wil op haar beurt 

ook effectief aan de maatschappij bijdragen. Met Crelan Foundation lanceert 

de bank een nieuw maatschappelijk initiatief voor en door haar 

coöperanten. 

 

 

Maatschappelijk engagement 
 
Als coöperatieve bank is Crelan ervan overtuigd dat ze naast een rol als financieel 

adviseur ook een maatschappelijk engagement te vervullen heeft. Crelan heeft dan 

ook een traditie opgebouwd in het ondersteunen van maatschappelijk relevante en 

duurzame projecten. Zo is er de samenwerking met het crowdfundingplatform 

MiiMOSA, de Leerstoelen aan de universiteiten Gent en Gembloux, de Galerie 

Crelan,… Vandaag gaat ze een stap verder met de lancering van Crelan Foundation. 

 

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Met Crelan Foundation willen we een nieuwe 

dimensie geven aan ons maatschappelijk engagement. We zullen onze coöperanten 

betrekken in ons maatschappelijk beleid. Vanaf vandaag kunnen onze coöperanten 

via de website van Crelan een aanvraag indienen voor steun aan een 
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maatschappelijk project waar zij zelf nauw bij betrokken zijn. Daarnaast zal Crelan 

Foundation ook initiatieven en liefdadigheidsacties lanceren, waarbij de medewerkers 

van Crelan actief betrokken worden, zoals een actie om het strand schoon te maken 

of een deelname aan een liefdadigheidsactie.  

Crelan Foundation is een belangrijke stap in de versterking van onze coöperatieve 

werking. Als coöperatieve bank enten we onze werking immers op vier 

basiswaarden: persoonlijk, verbonden, verantwoordelijk en respectvol. Deze 

waarden zijn niet alleen belangrijk in onze relatie met de klanten, maar ook in de 

manier waarop we in de maatschappij staan. Via Crelan Foundation willen we deze 

waarden ook vertalen in maatschappelijke engagementen.” 

 

Crelan Foundation voor en door de coöperanten 
 

Met Crelan Foundation richt de bank zich dus rechtstreeks tot haar coöperanten. 

Velen van hen zijn immers actief in verenigingen of werken mee aan initiatieven met 

een maatschappelijk duurzame weerslag. 

 

Jean-Pierre Dubois, voorzitter van CrelanCo en voorzitter van het Crelan Foundation 

Comité: “De Crelan-coöperanten geloven in hun bank en hebben dan ook 

geïnvesteerd in maatschappelijke aandelen van CrelanCo. Crelan Foundation is een 

van de manieren waarmee we hun engagement in Crelan willen erkennen. Crelan 

Foundation is er dan ook voor en door onze coöperanten: coöperanten die actief zijn 

in een vereniging of als vrijwilliger meewerken aan een initiatief met een relevante 

en duurzame maatschappelijke weerslag kunnen dus een aanvraag tot financiële 

steun voor hun vereniging of initiatief indienen. Het Crelan Foundation comité zal 

jaarlijks een aantal van deze initiatieven selecteren en financieel ondersteunen.” 

 

Actief in vijf domeinen 
 

De werking van Crelan Foundation richt zich naar vijf domeinen: opleiding, 

gezondheid, cultuur, milieu en crowdfunding in de sport. 

Voor dat laatste domein zal de bank samenwerken met Sponsorise.me.  Hierover zal 

ze binnenkort communiceren. 

 

Jean-Pierre Dubois: “Met Crelan Foundation zullen we actief initiatieven 

ondersteunen binnen de domeinen opleiding, gezondheid, cultuur, milieu en 

crowdfunding in de sport. Dit is een bewuste keuze omdat we deze domeinen ook 

zien als sleutels die bijdragen tot een gelukkige en evenwichtige samenleving. Met 

Crelan Foundation zal Crelan jaarlijks een bedrag reserveren in functie van de winst 

van de bank en dit aanwenden om onze samenleving beter en waardevoller te 

maken.” 
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Coöperanten van Crelan kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor steun 

aan maatschappelijke projecten via de website van Crelan. Meer informatie over de 

Crelan Foundation vindt u eveneens op de website van Crelan. 

 

 
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. Behoorlijk bankieren dat is ons motto, een bank 

zoals een bank hoort te zijn. 

www.crelan.be 
 
 
Over de Groep Crelan 
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank 
Europabank. 
Groep Crelan = 3.118 medewerkers, 701 kantoren, 282.000 coöperanten, meer dan 1 miljoen klanten, 
(cijfers op 31/12/2016) 
 
 
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 

 

 

 

 

http://www.crelan.be/nl/particulieren/artikelen/crelan-foundation

