Jaarverslag 2018 - Stichting ITdonations
RECORDBEDRAG: € 415.000,- !!
Fantastische mijlpaal aan donaties bereikt in 2018

Ruim € 415.000,- aan donaties mochten wij namens jullie,
de gulle gevers, aan de goede doelen overhandigen. Het blijft
fascinerend en mooi om te zien dat steeds meer organisaties
een daadwerkelijke invulling van hun MVO beleid uitvoeren en
goede doelen helpen met de restwaarde van hun afgeschreven
IT apparatuur.
Al meer dan 10 jaar werkt Stichting ITdonations zonder gala
avonden, BN’ers of andere poespas om samen met u zoveel
mogelijk goede doelen te helpen. Simpel en helder, maar
uiterst doeltreffend!
2018 was ook het jaar van de AVG. Om uw oude afgeschreven
IT-apparatuur verantwoord en veilig af te blijven voeren en
te voldoen aan deze wetgeving hebben wij een alinea in onze
overeenkomst aangepast.
Via onze website en onze LinkedIn pagina kunt u ons blijven
volgen en voorbeelden van succesvolle samenwerkingen
lezen.

Uw werkplekken

Blijf uw oude IT-apparatuur doneren!
Namens ITdonations
Clauda Vink

IT apparatuur

Logistieke service: ophalen en
transport

Delta Lloyd

YOURS
€ 15.696,-

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

War Child
€ 26.127,-

Foundation

€ 39.437,-

€ 24.559,-

Stichting

Leergeld
€ 10.760,-

KWF
€ 44.547,Restwaarde 100% ten gunste aan
de door u gekozen goede doelen

SOS

Kinderdorpen

Rode Kruis
€ 26.639,-

Lanschot
Kempen
foundation

€ 17.282,-

Vrienden

Master
Peace
€ 25.144,-

van het UMC

€ 38.744,-
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Succes Stories
Oude telefoons Wegenwacht leveren
Stichting ALS € 5.000 op.
Directeur Wegenwacht Eva Marie Beij heeft een cheque van € 5.000
overhandigd aan directeur Gorrit-Jan Blonk van de Stichting ALS. Het
geld is opgebracht door de verkoop van zo’n 1.000 oude mobieltjes van
de Wegenwacht. Controleren, opschonen en doorverkopen.
Vorig jaar zijn de mobiele telefoons van de wegenwachten vervangen.
Het managementteam heeft toen besloten de opbrengst van de
oude telefoons te schenken aan de Stichting ALS die zich inzet voor
onderzoek naar deze ziekte. Hiervoor heeft de ANWB Stichting
ITdonations in de arm genomen. Stichting ITdonations is gecertificeerd
om o.a. gebruikte telefoons te controleren, alle data te verwijderen en
te zorgen voor een goede opbrengst. Niet meer bruikbare exemplaren
zijn op verantwoorde wijze vernietigd.
De samenwerking tussen ANWB, Stichting ALS en ITdonations wordt
gelukkig voortgezet!

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
doneert restwaarde hardware.
Syntrus Achmea laat haar afgeschreven IT-hardware
maatschappelijk verantwoord en duurzaam afvoeren om
het te recyclen of hergebruik te stimuleren. De restwaarde
van de oude hardware doneert Syntrus Achmea via Stichting
ITdonations graag aan KIKA.
“Er zijn in Nederland weinig partijen te vinden die voor
een verantwoorde afvoer van hardware vanaf onze locatie
en de bijbehorende dataverwijderingscertificering zorgen.
Stichting ITdonations verzorgt voor ons het hele traject op
een transparante wijze en daar zijn wij erg blij mee” zegt
Andre Kleimeer van Syntrus Achmea. Syntrus Achmea
kiest voor duurzame investeringen. Daarmee biedt zij
haar stakeholders een gezonde financiële toekomst in een
aantrekkelijke leefomgeving.
Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in
hand. “Door het doneren van de restwaarde van de oude
hardware aan KIKA helpen wij mee om kanker - zeker bij
kinderen - zo snel mogelijk de wereld uit te helpen” zegt
Andre. Daarnaast draagt Syntrus Achmea bij aan een
circulaire economie doordat de oude apparatuur zoveel
mogelijk wordt hergebruikt en als het echt niet anders kan
milieuvriendelijk wordt gerecycled.

Wat maakt ITdonations uniek?
Authentiek

Internationaal

Al meer dan 10 jaar doneren wij aan meer dan 190
goede doelen. Al meer dan 2,5 miljoen euro.

Wij verwerken ook apparatuur voor buitenlandse
vestigingen (Europa).

Betrouwbaar

Transparant

en verplichte vergunningen en voldoen aan de eisen
AVG.

Volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Wij
verstrekken een heldere rapportage van opgehaalde

Onafhankelijk

Ontzorgen

U kiest zelf het goede doel.

Alle apparatuur die geen waarde heeft nemen wij
kosteloos mee, betekent voor u een interne besparing .

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

Duurzaam
Besparing milieu, apparatuur krijgt een tweede leven,

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.

ITdonations, Ravenswade 150G
3439 LD Nieuwegein, T. +31 (0)30 248 40 04
E. info@itdonations.nl | I. www.itdonations.nl

Wilt u ook uw oude IT-apparatuur doneren aan een goed doel?
Bel dan 030 - 248 4004 of e-mail info@itdonations.nl

