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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Stichting en bestuur

Stichting ITdonations heeft haar statutaire vestigingsplaats te Utrecht.
Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting gevormd door:

 G.A. Aldus, voorzitter
 G. van Nieuwenhoven
 S.H. Post-Keyser, penningmeester
 C.E.M. Vink

De  stichting  heeft  geen eigen medewerkers  in dienst. De dagelijkse leiding over de stichting is in handen
van de voorzitter. NEG Group faciliteert personele inzet voor de stichting.

Doelstelling en beleid

Het  doel  van  de  stichting  is  het  duurzaam  en  verantwoord  afvoeren  van  IT  apparatuur  en  smartphones
waarbij de netto-opbrengst bestemd is voor een goed doel.
Daartoe  werft  de  stichting  bedrijven  en  instellingen  om  hun  -  veelal  afgeschreven  -  IT  apparatuur  te
doneren. De stichting verwerkt deze apparatuur en maakt de restwaarde van de apparatuur ten gelde. Door
nauwe  samenwerking met  de NEG Group,  is  de stichting  in staat  het  afvoeren van apparatuur  volkomen
veilig te verrichten, onder verstrekking van dataverwijderingscertificaten en laatste ISO normering 9001 en
14001. De donateur van de apparatuur bepaalt vervolgens aan welk goed doel de netto-opbrengst van de
gedoneerde apparatuur ten goede komt.
De  stichting  heeft  geen  winstoogmerk.  Daarom  bouwt  de  stichting  uit  de  verkregen  donaties  ook  geen
vermogen of reserves op. Het stichtingsvermogen per ultimo 2016 bedraagt € 365 positief.

Donaties

Over 2016 bedroeg de netto-opbrengst van de aan de stichting gedoneerde apparatuur ruim
€ 240.000,-- Dit bedrag is in 2016 volledig gedoneerd aan circa 57 verschillende goede doelen. Onze vaste
relaties blijven via ITdonations de afgeschreven IT afvoeren. Met als voorbeeld de Action die ruim € 30.000,
-- aan Kika op deze wijze hebben gedoneerd. 

Toekomstverwachting

Afgelopen jaar hebben wij onze vindbaarheid goed verhoogd met onze vernieuwde website en advertenties
via Google. Verder is het pand volledig verbouwd en hangen er op elke verdieping en ruimte uitingen van
samenwerking met ITdonations.
In  2017  gaan  wij  verder  met  het  in  markt  zetten  van  ITdonations  in  België,  worden  er  per  kwartaal
gepersonaliseerde  nieuwsbrieven  verstuurd,  is  het  tevredenheid  onderzoek  opgezet  en  wordt  naar  elke
relatie  gestuurd  twee  weken  na  afronding  van  een  shipment.  Zo  kunnen  we  onze  kwaliteit  van  werken
controleren  en  waar  nodig  nog  verbeteren.  In  2017  zullen  wij  de  magische  grens  van  € 2.000.000  aan
donaties dan ook gaan behalen.

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Nieuwegein, 21 juni 2017

G.A. Aldus

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking van het exploitatieresultaat)

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 11.990 -
Overige vorderingen 7.663 4.894
Overlopende activa - 415

19.653 5.309

Liquide middelen  (2) 10.594 3.674

30.247 8.983

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (3)

Stichtingsvermogen 365 365

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten - 1.367
Omzetbelasting 18.736 6.454
Overige schulden 11.130 775
Overlopende passiva 16 22

29.882 8.618

30.247 8.983

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€

ONTVANGEN DONATIES 260.105 213.150

BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN

Donaties goede doelen  (6) 242.088 191.630

BEHEER EN ADMINISTRATIE

Algemene kosten 288 160
Verkoopkosten  (7) 17.606 21.132
Rentelasten en soortgelijke kosten  (8) 123 126

18.017 21.418

260.105 213.048

RESULTAAT - 102

Resultaatbestemming

Stichtingsvermogen - 102

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de in  Nederland  algemeen  aanvaarde  grondslagen  voor  financiële
verslaggeving  en  in  overeenstemming  met  hoofdstuk  C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

De  waardering  van  activa  en  passiva  en  de  bepaling  van  het  resultaat  vinden  plaats  op  basis  van
historische  kosten.  Tenzij  bij  de  desbetreffende  grondslag  voor  de  specifieke  balanspost  anders  wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten  en  lasten  worden toegerekend aan  het  jaar  waarop ze  betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen  worden  gewaardeerd  tegen  de  nominale  waarde,  onder  aftrek  van  voorzieningen  wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  ontvangen  donaties  en  de  bestede  donaties  aan
goede  doelen  en  kosten  van  het  verslagjaar  met  inachtneming  van  de  hiervoor  vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten  zijn  verantwoord  in  het  jaar  waarin  de  goederen  zijn  geleverd  c.q.  de  diensten  zijn  verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.

Financiële baten en lasten

De  rentebaten  en  -lasten  betreffen de  op  de  verslagperiode  betrekking  hebbende  rente-opbrengsten  en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2016

€

31-12-2015

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 11.990 -

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

NEG IT-Solutions B.V., rekening-courant 7.663 4.894

Overlopende activa

Nog te factureren afvoerbijdragen - 415

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 10.594 3.674

3. EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen 365 365

2016

€

2015

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 365 263
Resultaatbestemming boekjaar - 102

Stand per 31 december 365 365

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016

€

31-12-2015

€

Overige schulden

Nog te betalen donaties 11.130 775

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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31-12-2016

€

31-12-2015

€

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten 16 22

Stichting IT-Donations
Nieuwegein

- 11 -



5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
5. Ontvangen donaties

Netto-opbrengst donaties 242.088 191.630
Donatie NEG IT-Solutions B.V. 18.017 21.520

260.105 213.150

Besteed aan de doelstellingen

6. Donaties goede doelen

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 26.451 10.051
KWF Kankerbestrijding 16.778 942
SOS Kinderdorpen 15.926 8.335
Delta Lloyd Foundation 14.572 -
Stichting Giving Back 13.684 2.957
Stichting Youth for Road Safety (YOURS) 11.312 13.702
Stichting Gijsje Eigenwijsje 9.742 -
Stichting Cliniclowns Nederland 8.861 7.790
Stichting Right to Play Nederland 8.097 7.722
Stichting ALS Nederland 7.090 3.917
Stichting Leergeld Noordoostpolder 6.933 -
VluchtelingenWerk Nederland 6.485 586
Stichting Zon voor Maimon 6.185 -
Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 4.808 3.702
Unicef 4.366 4.979
Het Nederlandse Rode Kruis 4.165 3.577
Edukans 4.162 1.277
Stichting Dierenlot 3.583 94
Stichting Make-A-Wish Nederland 3.582 1.522
FNV Mondiaal 3.522 1.311
Stichting Leergeld Sneek 3.483 2.061
Rode kruis Hellendoorn-Nijverdal 3.244 -
Stichting Onderzoeksfonds St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 2.849 372
Oxfam Novib 2.606 1.044
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 2.538 -
Vicki Brownhuis 2.491 522
Not for sale 2.224 2.054
Johan Cruyff Foundation 2.195 820
Stichting Endemol Care For Kids 2.185 64
Diversen 37.969 112.229

242.088 191.630

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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Overige bedrijfskosten

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
7. Verkoopkosten

Reclame en drukwerk 17.606 21.132

8. Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten -123 -126

Ondertekening bestuur voor akkoord

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Nieuwegein, 21 juni 2017

G.A. Aldus

Stichting IT-Donations
Nieuwegein
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OVERIGE GEGEVENS
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1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting IT-Donations statutair gevestigd te Nieuwegein

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij  hebben  de  in  dit  rapport  opgenomen  jaarrekening 2016  van Stichting  IT-Donations  te Nieuwegein
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting IT-Donations op 31 december 2016 en van het resultaat
over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. balans per 31 december 2016;
2. winst-en-verliesrekening over 2016;

3. de  toelichting  met  een  overzicht  van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij  hebben  onze  controle  uitgevoerd  volgens  het  Nederlands  recht,  waaronder  ook  de  Nederlandse
controlestandaarden  vallen.  Onze  verantwoordelijkheden  op  grond  hiervan  zijn  beschreven  in  de  sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij  zijn  onafhankelijk  van Stichting  IT-Donations  zoals  vereist  in  de  Verordening  inzake  de
onafhankelijkheid  van  accountants  bij  assurance-opdrachten  (ViO)  en  andere  voor  de opdracht  relevante
onafhankelijkheidsregels  in  Nederland.  Verder  hebben  wij  voldaan  aan  de  Verordening  gedrags-  en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij  vinden  dat  de  door  ons  verkregen  controle-informatie  voldoende  en  geschikt  is  als  basis  voor  ons
oordeel.

B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast  de  jaarrekening  en  onze  controleverklaring  daarbij,  omvat  het  jaarverslag  andere  informatie,  die
bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties

zonder winststreven is vereist.

Wij  hebben  de andere informatie  gelezen  en hebben  op basis  van onze  kennis en ons begrip,  verkregen
vanuit  de  jaarrekeningcontrole  of  anderszins,  overwogen  of  de  andere  informatie  materiële  afwijkingen
bevat.
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Met  onze  werkzaamheden  hebben  wij  voldaan  aan  de vereisten in de Richtlijn  voor de jaarverslaggeving
voor  kleine  organisaties  zonder  winststreven  en  de  Nederlandse  Standaard  720.  Deze  werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de  overige  gegevens  in  overeenstemming  met de  Richtlijn  voor  de  jaarverslaggeving  voor  kleine
organisaties zonder winststreven.

C.   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  het  opmaken  en  getrouw  weergeven  van  de  jaarrekening  in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.
In  dit  kader  is  het  bestuur  verantwoordelijk  voor  een  zodanige  interne  beheersing  die  het  bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij  het  opmaken  van  de  jaarrekening  moet  het  bestuur  afwegen  of  de  onderneming  in  staat  is  om haar
werkzaamheden  in  continuïteit  voort  te  zetten.  Op  grond  van  genoemd  verslaggevingsstelsel  moet  het
bestuur  de  jaarrekening  opmaken  op  basis  van  de  continuïteitsveronderstelling,  tenzij  het  bestuur  het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.

Het  bestuur  moet  gebeurtenissen  en  omstandigheden  waardoor  gerede  twijfel  zou  kunnen  bestaan  of  de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze  controle  is  uitgevoerd  met  een  hoge  mate  maar  geen  absolute  mate  van  zekerheid  waardoor  het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen  kunnen  ontstaan  als  gevolg  van  fraude  of  fouten  en  zijn  materieel  indien  redelijkerwijs  kan
worden  verwacht  dat  deze,  afzonderlijk  of  gezamenlijk,  van  invloed  kunnen  zijn  op  de  economische
beslissingen  die  gebruikers  op  basis  van  deze  jaarrekening  nemen.  De  materialiteit  beïnvloedt  de  aard,
timing  en  omvang  van  onze  controlewerkzaamheden  en  de  evaluatie  van  het  effect  van  onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij  hebben  deze  accountantscontrole  professioneel  kritisch  uitgevoerd  en  hebben  waar  relevant
professionele  oordeelsvorming  toegepast  in  overeenstemming  met  de  Nederlandse  controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

- 16 -



- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij  communiceren  met  de  governance  belaste  personen  onder  andere  over  de  geplande  reikwijdte  en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 29 juni 2017

CROP registeraccountants

M.A. Bouw RA
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