Jaarverslag 2016 – Stichting ITdonations
We zijn er bijna, we zijn er bijna…
Na een bijzonder succesvol jaar, waarin wij ook onze
nieuwe website hebben gelanceerd, met veel praktijkvoorbeelden en nieuwe samenwerkingen door heel
Europa. Na nieuwe samenwerkingen met prachtige
bedrijven die een grote verantwoordelijkheid voor
mens, milieu en planeet hebben. Met uitingen van
deze samenwerkingen op alle verdiepingen in ons
‘nieuwe’ pand: ontroerende, vertederende en soms ook
confronterende foto’s. Met hartverwarmende reacties
vanuit de goede doelen en de mensen die zij bereiken…
Zijn we nóg gemotiveerder om onze stichting verder
uit te bouwen. Om te beginnen naar de 2 miljoen!

…maar nog niet helemaal!
De 2 miljoen kunnen we bijna aanraken. Helpen jullie mee
dit te bereiken?

Uw werkplekken

In elk geval, als altijd: hartelijk dank voor jullie
betrokkenheid!
Namens ITdonations
Claudia Vink
Uw afgeschreven
ICT apparatuur
Logistieke service: ophalen en
transport

€29.385

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

€16.444

SOS Kinderdorpen
Giving
back

€14.507

€13.684
KWF

€11.312

Op
naar
de

2

miljoen

€14.192

YOURS

Right
To Play

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

KiKa

€7.805

€9.742

Delta lloyd
foundation

Gijsje
eigenwijsje

€8.861
Clini Clowns

€7.040

Stichting
ALS
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Success stories
Genezingskans zieke kinderen verhogen.

Kinderen steunen
in hun persoonlijke
ontwikkeling.

Action is een snelgroeiende internationale non-food
discounter met zo’n 850 winkels in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk.
Action groeit hard en speelt een steeds belangrijkere rol
in de samenleving. Daar wil zij graag iets voor terugdoen.
Bijvoorbeeld door een goede bestemming te geven aan de
restwaarde van de afgeschreven ICT.
Sinds 2013 verloopt de afvoer van de kassasystemen en
afgeschreven ICT van Action
via ITdonations. Harrie Grent, project
Action: “De veiligheid van het
/Kika manager
verwijderen van onze data is uitermate
Actionneert
ITdonations zorgt ervoor dat
do
,- belangrijk.
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De restwaarde zetten wij in voor
KIKA, onderzoek naar kinderkanker. Op die manier werkt Action
mee aan verhoging van de genezingskans, verbetering van de
kwaliteit van de behandeling en
vermindering van bijwerkingen
na de behandeling. Het bedrag
van bijna €30.000,- wordt dus
fantastisch besteed.”

Wat maakt ITdonations uniek?

Authentiek

Onafhankelijk
Authentiek

Onafhankelijk

Duurzaam

Duurzaam
Onafhankelijk

Internationaal

Internationaal
Duurzaam

In 2012 is het eerste contact
ontstaan tussen ROC Friese
Poort en Stichting ITdonations.
ROC Friese Poort verzorgt
voor circa 14.000 studenten
beroepsonderwijs vanuit vestigingen
in Dokkum, Drachten, Emmeloord,
Leeuwarden, Sneek en Urk. Met een vervangingsbeleid van afgeschreven ICT-apparatuur
om de 4 à 5 jaar was de samenwerking snel beklonken.
IT manager Hotze Bulwalda: “Het idee om met de
restwaarde van de afgeschreven ICT-apparatuur iets
goeds te kunnen sprak mij direct aan. Wij hebben heel
bewust gekozen voor stichting Leergeld om iets terug
te kunnen doen voor jonge kinderen. Inmiddels is ruim
€19.000,- gedoneerd.
Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële
redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leef
tijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan
de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. Via de
stichting kunnen kinderen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en
vaardighedenTrtansparant
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Trtansparant
Internationaal

Trtansparant

Authentiek

Internationaal

Al meer dan 10 jaar doneren wij aan meer dan 180
goede doelen. Al meer dan 1,9 miljoen euro.

Authentiek

Onafhankelijk
Authentiek

Onafhankelijk

Betrouwbaar
Duurzaam

Duurzaam

Internationaal

ijk

Internationaal
ntiek

Onafhankel

Trtansparant

Wij verwerken ook apparatuur voor buitenlandse
vestigingen (Europa).
t
aal
Internation

Trtansparan

Visual Transparant

Duurzaam

Trtansparant

Authe
Wij beschikken
over de
ISO certificaten
9001/14001
Onafhankelijk
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

ROC
Friese Po
St. Leergort/
e
doneert ld
€ 19.000,-

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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