
  

  

  

  

€ 22.475,-
KIKA

€ 11.395,-
Masterpeace

€ 13.043,-

Leger
des Heils

€ 21.419,-

Stichting 
Yours

€ 8.232,-

SOS
Kinderdorpen

€ 7.672,-

Closing
the loop

€ 10.243,-

Stichting
Congo

€ 10.377,-
Edukans

€ 22.533,-

Stichting
Vrienden UMC

€ 18.000,-
Roparun

Werknemers vinden MVO belangrijk!
Afgelopen jaren valt ons op dat werknemers steeds vaker 
actief betrokken zijn bij de donaties aan het goede doel.

Dat een organisatie de restwaarde van oude IT-apparatuur 
doneert aan een goed doel is al fantastisch. Nog meer 
bijzonder is het dat werknemers steeds vaker actief 
betrokken zijn bij het MVO-beleid van hun organisatie.

Neem Glodi Mbwete van de ANWB. Hij levert naast de keuze 
voor het goede doel ook een persoonlijke prestatie om het 
goede doel te steunen.

Of neem de werknemers van VolkerWessels, die zich als 
team inzetten voor Stichting Roparun.

Werknemers kiezen tegenwoordig steeds vaker voor 
bedrijven die oog hebben voor maatschappelijke kwesties 
en daar een actieve bijdrage aan leveren.

Allemaal hartelijk bedankt voor uw donaties!

Namens ITdonations
Sandra Mulder

IT apparatuur

Uw werkplekken

100% dataverwijdering en 
volledige revisie,

inclusief certificaten en 
conform ISO 9001- en 

14001-normering

Restwaarde 100% ten gunste aan 
de door u gekozen goede doelen 

Logistieke service: ophalen en 
transport 

Jaarverslag 2021 - Stichting ITdonations

3 2 61 8 1 0€
Totaal
bedrag:



Alle apparatuur die geen waarde heeft nemen wij
kosteloos mee, betekent voor u een interne besparing.

Besparing milieu, apparatuur krijgt een tweede leven.

Wij beschikken over de ISO certificaten 9001/14001 
en verplichte vergunningen en voldoen aan de eisen van 
AVG.

U kiest zelf het goede doel.

Voor afvoer van kleine en grote aantallen, zowel op 
werkdagen als in de weekenden.

Internationaal

Transparant

Ontzorgen

Duurzaam

ANWB doneert restwaarde oude IT-apparatuur aan 
Stichting Congo.

Stichting Congo ontvangt € 10.243,- als donatie!

De ANWB heeft via Stichting ITdonations de restwaarde van 
zijn oude laptops en pc’s aan Stichting Congo gedoneerd. Het 
bedrage van € 10.243,- gaat naar de Stichting die het Afrikaanse 
land ondersteunt door ter plekke te helpen met het opzetten 
van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheid en landbouw. 

Geregeld doneert de ANWB de restwaarde van zijn oude 
computerapparatuur aan een goed doel. Hierbij helpt Stichting 
ITdonations. Via een interne peiling kreeg het voorstel van IT-
medewerker Glodi Mbwete de meeste stemmen. Hij stelde voor 
om de restwaarde deze keer te doneren aan Stichting Congo. 

Respectvolle relaties
Om al deze goede doelen te kunnen steunen, kunnen wij niet zonder onze relaties. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en bedanken 
u voor al die mooie donaties van het afgelopen jaar. Namens ITdonations, Gerard Aldus

ITdonations, Celsiusbaan 2A
3439 NC Nieuwegein,  T. +31 (0)30 248 40 04
E. info@itdonations.nl | I. www.itdonations.nl

ITdonations beschikt over een goedgekeurde 
jaarrekening en accountsverklaring die 
processen vastlegt en controleert.

  
 

 

 

  

 

Wilt u ook uw oude IT-apparatuur doneren aan een goed doel?
Bel dan 030 - 248 40 04 of e-mail info@itdonations.nl

Succes Stories

Al sinds 2007 doneerden wij aan meer dan 200 goede 
doelen een bedrag van ruim 2.8 miljoen euro.

Wij verwerken ook apparatuur voor buitenlandse 
vestigingen (Europa).

Volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Wij 
verstrekken een heldere rapportage van opgehaalde 
apparatuur en dataverwijdering certificaten. 

Wat maakt ITdonations uniek?
Authentiek

Betrouwbaar

Onafhankelijk

Flexibel

VolkerWessels Telecom doneert restwaarde oude IT-
apparatuur aan Roparun.

Roparun ontvangt € 18.000,- als donatie!

VolkerWessels Telecom heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan 
de Roparun, een meerdaagse estafetteloop om geld in te zamelen 
voor palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten. De 
oude hardware van de specialist in hoogwaardig infrastructuur heeft 
via Stichting ITdonations € 18.000,- opgerbacht als donatie voor de 
deelname aan de Roparun. 

Vanuit de verschillende vestigingen tuigde VolkerWessels Telecom 
een 22-koppig team aan deelnemers op, dat bestond uit lopers, 
fietsers, navigators, koks, chauffeurs, een masseur en een team 
captain. 


