
 

 

 

 

IOC-Trofee voor sport en duurzame ontwikkeling gaat nar 

Ethias trophy 
 

Het tennistornooi Ethias Trophy heeft op vrijdag 31 mei de "Trofee 2012 voor Sport 
en Duurzame Ontwikkeling" van het BOIC  

De trofee, die sinds 1985 wordt uitgereikt, stond voor deze editie in het teken van 
duurzame ontwikkeling bij sportieve evenementen.  

Elk Nationaal Olympisch Comité (NOC) krijgt jaarlijks de kans om voor zijn land een 
laureaat voor de IOC-trofee te selecteren. De Ethias Trophy in Bergen krijgt de 
trofee 2012 voor zijn inspanningen op het vlak van afvalvermindering, vermindering 
van uitstoot van broeikasgassen, toegankelijkheid en de promotie van verantwoord 
sporten. 

Sinds 4 jaar past de Ethias Trophy een programma voor duurzame ontwikkeling toe 
en worden de doelstellingen jaarlijks naar boven bijgesteld. In een tijdspanne van 3 
jaar heeft het Tornooi de hoeveelheid afval verminderd met 30 % en de uitstoot van 
broeikasgassen met 20 %. Deze resultaten werden behaald via eenvoudige acties: 

 plastic flessen vervangen door waterfonteintjes  

 afvalopslag en -stockering in een containerpark  

 rationalisering van transport en afval  

 ...  

De organisatoren hadden ook veel aandacht voor sociale insluiting, dat een 
belangrijk element vormt in de globale strategie van duurzame ontwikkeling. Het 
doel bestaat erin het tornooi toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk 
publiek: 

 gratis matchen op weekdagen  

 plaatsen aangeboden aan OCMW's, verenigingen (Rode Kruis, Awiph, vzw 
Article 27 ...)  

 promotie van rolstoeltennis  

Naast de eigen doelstellingen voor de organisatie van het tornooi wil de Ethias 
Trophy ook het publiek sensibiliseren. Zo waren er tijdens de vorige editie diverse 
acties die zowel leerrijk als amusant waren. Bezoekers konden hun eigen eco-tips 
geven en tevens hun kennis over afvalsortering testen via tablets aan een speciaal 
ingerichte stand. Activiteiten waar ook de tennisspelers zelf aan deelnamen, tot 
grote vreugde van de fans. 

Deze onderscheiding is een unieke erkenning voor de partners in dit tornooi, 
waaronder Ethias die haar dynamische beleid inzake Maatschappelijke 
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Verantwoordelijkheid kracht wil bijzetten via de ondersteuning van diverse actoren 
op het vlak van duurzame ontwikkeling. 

Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds 
vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun 
personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun 
vertrouwen in haar stellen. 

Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te 
bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een 
duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van 
menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 

 


