Jaarverslag 2019 - Stichting ITdonations
DE MEESTE MENSEN DEUGEN!
Uw donaties voor het goede doel blijven binnenstromen.
In het boek van Rutger Bregman, “de meeste mensen
deugen”, laat hij ons zien dat het met de meeste mensen
wél goed zit. Bij Stichting ITdonations zien wij hier iedere
dag de mooiste voorbeelden van.
Al ruim 11 jaar later én bijna 3 miljoen Euro verder heeft
ITdonations samen met u enorm veel goede doelen kunnen
helpen. Masterpiece, KWF, Rode Kruis, Stichting ALS,
Stichting Leergeld, ze zijn allemaal enorm blij met uw
donaties.
De restwaarde van uw afgeschreven laptops, pc’s, servers,
(die vaak alleen maar in de weg staan) zetten wij voor u om
in een mooie restwaarde die naar het door u gekozen goede
doel gaat.
U krijgt weer ruimte vrij én u helpt een goed doel.

Uw werkplekken

Blijf uw oude IT-apparatuur doneren!
Namens ITdonations
Gerard Aldus

IT apparatuur

Logistieke service: ophalen en
transport

YOURS
€ 14.016,-

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

UNICEF
€ 12.331,-

Stichting

Vrienden UMC

€ 24.907,-

Onderzoek fonds

Antonius
€ 9.998,-

KIKA
€ 35.048,Restwaarde 100% ten gunste aan
de door u gekozen goede doelen

Van Schulden
naar Kansen

€ 14.060,-

Stichting
ALS
€ 14.029,-

Nederlands
Rode Kruis

€ 10.060,-

Stichting
Leergeld
€ 20.759,-

Masterpiece

€ 28.439,-
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Succes Stories
Lidl heeft in 2019 een groot deel van haar
IT-hardware vervangen.
KIKA ontvangt € 13.960,- restwaarde als donatie!

Driessen Groep doneert restwaarde afgeschreven
IT-apparatuur en mobiele telefoons
ITVitae Learning ontvangt € 13.960,- aan donaties.

Na intern overleg binnen Lidl is gezamenlijk besloten om de restwaarde
van hun oude hardware te doneren aan KiKa (Stichting Kinderen
Kankervrij).

Driessen Groep is een digitaal gedreven familie van bedrijven
in het domein van mens en werk, gespecialiseerd in de
publieke sector. Oftewel een soort van uitzendbureau voor de
publieke sector.

Stichting ITdonations heeft vervolgens voor Lidl alle oude hardware
opgehaald, de data veilig verwijderd en voor hen een mooie opbrengst
gerealiseerd. De cheque is inmiddels uitgereikt aan KiKa en alle
partijen willen de samenwerking graag blijven voortzetten.

Driessen Groep heeft een donatieovereenkomst met Stichting
ITdonations. Dit houdt in dat alle afgeschreven IT-apparatuur
en mobiele telefoons op een duurzame manier worden veilig
afgevoerd en milieuverantwoord verwerkt.
De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de Driessen
Foundation en dit leverde onlangs een prachtig bedrag op dat
zij hebben gedoneerd aan hun partner ITvitae Learning.
Paulien Thissen, voorzitter projectgroep Driessen Foundation,
is dankbaar voor deze donatie. “Het betekent dat we hierdoor
nog meer inclusief werkgeluk kunnen creëren voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben dan ook
besloten om dit bedrag te doneren aan het studiefonds van
onze partner ITvitae Learning. Deze stichting werft, coacht en
leidt talenten met autisme op tot IT-specialist”.

Wat maakt ITdonations uniek?
Authentiek

Internationaal

Betrouwbaar

Transparant

Al sinds 2007 doneerden wij aan meer dan 200
goede doelen een bedrag van ruim 2.8 miljoen euro.

en verplichte vergunningen en voldoen aan de eisen
AVG.

Onafhankelijk

U kiest zelf het goede doel.

Flexibel

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

Wij verwerken ook apparatuur voor buitenlandse
vestigingen (Europa).
Volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Wij
verstrekken een heldere rapportage van opgehaalde

Ontzorgen

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

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, Gerard Aldus
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

