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ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren 
van IT apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones waarbij de opbrengst naar een zelf gekozen goed 
doel gaat. Waarde waarmee u anderen dus kunt helpen. Afvoeren via ITdonations is volkomen veilig door 
onze gegarandeerde dataverwijderingscertificaten. Tevens is een samenwerking met ITdonations een 
aanvulling op uw MVO beleid en draagt bij aan het sociale en milieubewuste imago van uw bedrijf. 
ITdonations werkt internationaal.

De lancering van onze website in de zomer van 2013 was een 
groot succes. Veel nieuwe bedrijven en goede doelen hebben 
ons gevonden. Dit alles heeft geresulteerd in het feit dat wij 
de 1 miljoen aan donaties voorbij zijn. Een geweldig resultaat 
waar wij gepast trots op zijn! Zonder onze relaties hadden 
wij dit nooit kunnen realiseren dus daarom voor iedereen: 
Heel hartelijk bedankt.

Uiteraard zetten wij ons goede werk voort en stellen ons een 
nieuw doel van € 2.000.000,00 dat volgens verwachting medio 
2016 in zicht komt. Door nog meer te professionaliseren en 
onze 100% data veilige manier van werken te optimaliseren, 
kunnen wij ons marktsegment binnen Europa nog beter van 
dienst zijn en hierdoor een groei realiseren.

Vanuit de overheid zullen de milieunormen verder 
aangescherpt worden en aangezien ITdonations ook uw 
ICT afval verwerkt, blijven en zijn wij de juiste partner 
voor het verwerken van uw afgeschreven ICT apparatuur. 

Ook onze Social Media heeft een professionalisatie slag 
gemaakt en dat vindt u terug op onze Facebook pagina. 
Via deze pagina en onze succes stories op de website houden 
wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze 
organisatie. Om onze manier van werken te versterken en te 
verspreiden, vragen wij u om onze Facebook pagina te liken. 
https://www.facebook.com/ITdonations

Wij zien ook dit jaar een samenwerking met u vol vertrouwen 
tegemoet. Elke donatie brengt de 2 miljoen weer een stapje 
dichterbij.

Nederlandse Rode Kruis  € 65.342,15
SOS Kinderdorpen   € 22.209,50
Unicef    € 19.297,00
KiKa    € 10.763,50
Cliniclowns    €   9.526,25
Right To Play   €   8.787,25
Onderzoekfonds Antonius ziekenhuis €   7.665,00
Villa Pardoes   €   5.140,00
AMREF    €   5.045,00
Plan Nederland   €   3.795,00
Wensenrijders    €   3.585,00
ALS Nederland   €   3.350,00
AON Talent Foundation   €   3.180,00
Endemol Care for Kids   €   2.800,00
Biblionef    €   2.690,00
Ronald MAC Donald Kinderfonds  €   2.280,00
Join The Pipe   €   1.981,00
Revalidatiefonds   €   1.710,00
Care Nederland   €   1.660,00
War Child                                                      €   1.231,50

0% kosten / 100% donatie 

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

Onze sponsors/partners verzorgen voor ons de volgende 
bedrijfsonderdelen:
• Financiering van marketing 
• Financiering van communicatieactiviteiten 
• Transport 
• Huisvesting 
• Personeelskosten 
• Afvoer en verwerking van ICT afval

De afgelopen jaren heeft stichting ITdonations aan meer 
dan 175 goede doelen gedoneerd. In 2013 was ons totale 
gedoneerde bedrag € 208.000,00. Wij verwachten dit jaar, in 
totaal, meer dan € 1.250.000,00 te kunnen doneren. Hiernaast 
een impressie van goede doelen en gedoneerde bedragen:

Donaties Een greep uit onze goede doelen:

Ambities en verwachtingen 2014-2017

Stichting ITdonations
Jaarverslag 2013
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Afgelopen september 2013 hebben 
de medewerkers van Reed Elsevier 
Nederland onder meer oude 
computerapparatuur ingeleverd via 
ITdonations. Dat heeft € 5.207,00 
opgeleverd. Met het ingezamelde 
geld realiseert Plan beter en 
toegankelijker kleuteronderwijs voor 
kinderen in China. Ook helpt Plan 
hiermee adolescente meisjes in Peru 
hun middelbare school af te maken.

Action staat bekend om het 
verrassende en volledige 
assortiment met verbazend lage 
prijzen en vierde in september 2013 
haar 20 jarige bestaan. Het succes 
van de Action zet zich ook door in 
hun maatschappelijke beleid. Door 
hun afgeschreven ICT apparatuur af 
te voeren via ITdonations hebben 
zij de afgelopen jaren € 24.450,00 
gedoneerd aan KiKa.

Het Antonius ziekenhuis 
is een modern, 
topklinisch ziekenhuis 
in de regio Utrecht. 
Al vele jaren voeren 
zij hun afgeschreven 
ICT apparatuur af via 
ITdonations naar het 
Antonius Onderzoeksfonds. 
Op deze wijze steunen zij  onderzoeken naar diverse ziektes 
en verbetering van de behandeling van patiënten. Inmiddels 
hebben zij al € 23.131,25 aan dit fonds kunnen doneren.  

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
heeft nieuwe ICT apparatuur 
aangeschaft en haar oude laten 
verwerken via ITdonations. De 
restwaarde heeft men terug 
laten vloeien naar een goed doel 
in haar eigen gemeente: het 
Vicky Brown huis, een inloophuis 
voor kankerpatiënten en 
familieleden. 

Bijlage jaarverslag 2013 ITdonations

“ Gemeente ‘s-Hertogenbosch steunt 
goed doel in eigen gemeente”

“ Reed Elsevier steunt Plan 
Nederland”

“ Action draagt zorg voor zieke 
kinderen”

“ Sint Antonius ziekenhuis doneert 
aan onderzoekfonds”

“ HP Nederland en ITdonations vechten 
tegen zenuw/spierziekte ALS”

HP Nederland heeft sinds jaar en dag 
een sterk ontwikkeld beleid op het 
gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en heeft zich voor 
de komende periode ten doel gesteld om 
mee te helpen aan het bestrijden van de 
dodelijke zenuw-/spierziekte ALS. Door 
hun relaties aan te spreken en adviseren 
om hun afgeschreven ICT apparatuur via 
ITdonations te laten verwerken en de 
restwaarde te doneren aan stichting ALS 
werken zij mee aan het zoeken naar een 
oplossing voor deze genadeloze ziekte. 

ITdonations heeft de afgelopen jaren aan ruim 175 goede doelen gedoneerd.

Reacties goede doelen & donateurs

“ Universiteit van Maastricht zorgt 
voor voedsel ondersteuning”

Bekend om haar internationaal 
georiënteerde karakter en focus 
op innovatie is de universiteit 
van Maastricht een van de meest 
toonaangevende binnen Europa. 
De afgelopen jaren hebben zij 
veel goede doelen ondersteunt 
waaronder de Voedselbank. Door 
de samenwerking met ITdonations 
hebben zij ervoor gezorgd dat 
ruim 75 gezinnen zijn geholpen. 

De inname en verwerking van apparatuur vindt plaats onder de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van NEG-ITSolutions BV (www.neg-itsolutions.nl)


