Jaarverslag 2014 – Stichting ITdonations
Opnieuw een mooie groei!
Ook het afgelopen jaar - 2014 - heeft ITdonations een flinke
groei gekend. We konden ruim € 270.000 doneren aan
goede doelen. Door de belangeloze inzet van onze partners
kunnen wij de kosten van het verwerken nog steeds op de
nullijn houden, daar zijn we uiteraard bijzonder blij mee.
Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de restwaarde van al
uw afgeschreven ICT apparatuur 100% wordt besteed aan
het door u gekozen goede doel.
In het huidige economische klimaat blijft MVO een belangrijk
onderdeel van de bedrijfsstrategie. Stichting ITdonations
ondersteunt u hierbij en doet dat al meer dan 8 jaar.
Uw afgeschreven ICT apparatuur wordt door ons opgehaald
en 100% veilig verwerkt, inclusief certificering en conform
ISO 9001- en 14001-normering.
Het ondersteunen van alle goede doelen kan natuurlijk
alleen maar met behulp van al onze relaties, u dus!
Wij danken u voor het vertrouwen en bovenal voor alle
mooie donaties van het afgelopen jaar.
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Stichting Ambulance Wens ontvangt
waardevolle cheque. In 2013 en 2014
heeft Laurens, aanbieder van wonen,
diensten en zorg vin Rotterdam,
veel computers en randapparatuur
moeten vervangen. Maar wat doe
je dan met de oude apparatuur?
Weggooien? Dat is zonde.
Daarom besloot Laurens omalles
te laten ophalen door
stichting ITdonations. Deze onafhankelijke stichting voerde de oude,
afgeschreven ICT-apparatuur
duurzaam en verantwoord af voor
Laurens. De apparatuur leverde €16.448,- op en
Laurens kon kiezen naar welk goed doel dit bedrag mocht gaan. Laurens koos voor Stichting
Ambulance Wens, van het bedrag zijn drie
nieuwe brancards aangeschaft.

Aegon steunt 3
goede doelen.
Aegon heeft een bijzondere
donatie via Stichting ITdonations
gedaan. De verzekeringsmaatschappij, dat MVO hoog in het
vaandel heeft staan, liet haar
werknemers via een poll bepalen
welke van de drie door hen
voorgestelde doelen het grootste
bedrag zou krijgen. Ze konden kiezen
uit het Fonds Gehandicaptensport, VUmc Alzheimercentrum
en LEF. Er werd een bedrag van ruim € 40.075,- onder deze
goede doelen verdeeld.
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Wat maakt ITdonations uniek?
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Asics Europe ontwikkelt niet alleen schoenen
voor een betere sport- en loop beleving maar is
er van overtuigd dat sporten bijzonder goed is
voor je lichaam en geest. Helaas is dit niet zomaar voor iedereen weggelegd. Right To Play
ontwikkelt in ontwikkelingslanden sport en
spel voor kinderen die hier zelf de mogelijkheid niet voor hebben. Door het afvoeren van
ICT apparatuur via ITdonations heeft Ascis al
€ 5000,-- kunnen doneren aan Right To Play.
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Volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Wij
verstrekken een heldere rapportage van opgehaalde
apparatuur en dataverwijdering certificaten.

Trtansparant

Onafhankelijk

Ontzorgen

U kiest zelf het goede doel.
Authentiek

Onafhankelijk

Flexibel

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

Duurzaam

Internationaal
Trtansparant
Alle apparatuur
die geen
waarde heeft nemen wij
kosteloos mee, betekent voor u een interne besparing
op handling. Wij maken de apparatuur transport klaar.

Duurzaam

Besparing milieu, apparatuur krijgt een tweede leven,
duidelijke cijfers van wat wordt gerecycled.

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