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Doel 

Het doel van stichting ITdonations is om van bedrijven afgeschreven ICT 

apparatuur af te voeren, te verwerken en de restwaarde te doneren aan een 

goed doel naar keuze van het bedrijf. 

 

Hoofdlijnen bedrijfsplan 

Op onze website www.itdonations.nl maken we bewust een splitsing met een deel 

voor bedrijven en een deel voor goede doelen. Voor bedrijven is het grootste 

voordeel van de samenwerking met ITdonations, 

het ontzorgen van hun ICT afdeling en een aanvulling op het MVO beleid. Voor goede 

doelen is ITdonations een tool om fondsen te werven. Wij willen op deze manier nog 

meer een verlengstuk worden van de goede doelen en hen helpen hun doelen te 

realiseren. In maart 2018 heeft ITdonations de certificaten ISO 9001 en ISO 14001 

wederom behaald. Onze ambitie is om de ISO certificeringen uit te breiden met ISO 

27001. 

 

Voor ITdonations ligt de focus op werken binnen Europa. De komende jaren zullen wij 

dan ook in verschillende landen aanwezig zijn om daar ons marktsegment direct te 

kunnen benaderen en onze doelgroep te bereiken. Op dit moment is vastgesteld dat 

eind 2014, 45% van al het afval volgens de laatste milieunormen moet worden 

verwerkt en voor eind 2016 is dit 65%. ITdonations verzorgt ook de afvoer- en 

verwerking van afgeschreven ICT apparatuur dat geen waarde meer 

vertegenwoordigt en helpt zo mee om de voorgeschreven afvalnormering te bereiken. 

 

 

Doelstelling actuele beleidsplan 

 

Circulaire IT als MVO-strategie 

De aanpak van ITdonations is onderdeel van wat ook wel circulaire IT genoemd 

wordt. Oude apparatuur wordt niet zomaar weggegooid, maar bijvoorbeeld opnieuw 

ingezet binnen het bedrijf. Maar verkoop als refurbished hardware is ook een optie.  

De waarde die dat oplevert kan weer terug in het bedrijf of als donatie naar een goed 

doel. Zo wordt circulaire IT een belangrijke pijler binnen de MVO-strategie van een 

groeiende groep bedrijven.  

Het doel is om de 3 miljoen aan donaties te overschrijden in 2020.  

 
 
 
  Beloning structuur. 
    
  Er is geen beloning voor de bestuursleden 
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Bestuur 

Aldus , Gerardus Adrianus 

05-02-1971, Zeist 

13-07-2007 

Voorzitter 

Zelfstandig bevoegd 

 

Post - Keyser, Suzanne Hendrika 

29-09-1972, Soest 

13-07-2007 

Penningmeester 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

Van Nieuwenhoven, Gijs 

24-03-1973, Zeist 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

Vink, Catharina Elisabeth Maria 

16-04-1968, Utrecht 

10-12-2010 (datum registratie: 21-12-2010) 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

 

Jaarverslag: 
   

www.itdonations.nl/uploads/jaarverslag-itdonations-2017.pdf 

 

 

Balans kosten baten 2017 

 

https://itdonations.nl/app/uploads/2016/10/jaarrekening-2017-itd-acc.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITdonations beschikt over een 

goed gekeurde jaarrekening 

accountsverklaring  die 

processen vastlegt en 

controleert. 
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