Jaarverslag 2015 – Stichting ITdonations
Op naar de 2 miljoen!
Dit is ons streven op de korte termijn. En we zijn al aardig
op weg. Ook in 2015 hebben wij weer ruim € 200.000
mogen doneren aan verschillende goede doelen. Vaste
relaties blijven trouw aan ITdonations, nieuwe relaties
weten ons steeds vaker te vinden. De garantie van
dataveiligheid is een van onze kernkwaliteiten en zorgt
ervoor dat onze relaties met vertrouwen al hun
datadragende ICT apparatuur in onze handen leggen.
Het (door)ontwikkelen van een gedegen MVO-beleid blijft
voor de organisaties waarvoor we werken uiterst belangrijk.
Zorgen voor draagvlak binnen deze organisaties en het
communiceren van de uitgevoerde acties vormen hierbij
onze aandachtspunten.
Vandaar dat wij u vragen; laat het ons weten als u een
goed doel blij heeft gemaakt met de restwaarde van uw
afgeschreven ICT apparatuur. Wij delen het graag, en op
deze wijze inspireren wij samen met u andere bedrijven
om uw goede voorbeeld te volgen.

Uw werkplekken

Als altijd: dank u wel!
Namens ITdonations
Claudia Vink

Uw afgeschreven
ICT apparatuur
Logistieke service: ophalen en
transport

€27.349

100% dataverwijdering
en volledige revisie,
inclusief certificaten en
conform ISO 9001- en
14001-normering
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€4.794

Unicef
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Restwaarde 100% ten gunste aan de
door u gekozen goede doelen
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Success stories
Kennis terug laten vloeien naar studenten.

Dieren
helpen met
afgeschreven ICT.

In 2011 is het contact ontstaan tussen Van Lanschot
bankiers en ITdonations. Op zoek naar een betrouwbare
partner voor de afvoer en het schonen van hun afgeschreven
ICT apparatuur viel de keus op de Stichting. “Betrokkenheid
is een van de kernwaarden van Van Lanschot. We stimuleren
talentontwikkeling in Nederland. ITdonations zorgt sinds
2010 voor de milieuvriendelijke verwerking van al onze
afgeschreven pc’s, printers, telefoons en andere hardware.
De (financiële) restwaarde van de afgevoerde
apparatuur wordt gedoneerd aan de stichting
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ambitieuze scholieren die vanwege
hun achtergrond minder perspec
tieven hebben om hun talenten
te benutten.”

Verantwoord ondernemen
is bij Bouwmaat erg belang
rijk. “We maken ons hard
voor het milieu en dragen ons
steentje bij aan een betere
wereld. Daarom is besloten om
onze afgeschreven ICT apparatuur
veilig en milieubewust door ITdonations
te laten afvoeren, schonen en verwerken. Het is
belangrijk om zuinig om te gaan met onze planeet , de
mensen, maar zeker ook onze dieren; vandaar dat we hebben
gekozen voor Stichting Dierenlot. We hebben er alle ver
trouwen in dat stichting Dierenlot met onze bijdrage lokale
of regionale projecten in de strijd tegen dierenleed en
mishandeling ondersteunt!”
“Stichting DierenLot wil Bouwmaat bedanken voor deze
fantastische bijdrage.Wij zijn erg blij met deze vorm van bijzondere hulp. Maatschappelijk betrokken bedrijven zoals Bouwmaat
zijn onmisbaar en dragen bij aan het werk dat wij doen. Met hun
bijdrage kunnen wij nog meer verwaarloosde, mishandelde en
in de steek gelaten dieren in nood hulp bieden.” Tevens gaat
onze dank uit naar Stichting ITdonations voor hun inzet om
deze donatie mogelijk te maken.

Het kan niet vaak genoeg worden
gezegd, Giving Back is een
familie. Een familie waar iedereen ongeacht achtergrond of
afkomst - een kans krijgt.

Wat maakt ITdonations
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Al 9 jaar doneren wij aan meer dan 175 goede doelen.
Al meer dan 1,7 miljoen euro.
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Wij verwerken ook apparatuur voor buitenlandse
vestigingen (Europa).
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Visual Transparant
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Authe
Wij beschikken
over de
ISO certificaten
9001/14001
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Duurzaam
Internationaal
Trtansparant
en verplichte vergunningen.

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

Onafhankelijk

Ontzorgen

U kiest zelf het goede doel.

Flexibel

Trtansparant

Authentiek

Onafhankelijk

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

Duurzaam

Alle apparatuur die geen waarde heeft nemen wij
Internationaal
Trtansparant
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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