Jaarverslag 2011 ITdonations
Stichting ITdonations heeft als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van afgeschreven ICT apparatuur
en de restwaarde hiervan te doneren aan een goed doel. Dit voeren wij uit volgens de laatste milieunormen en
zorgen voor hergebruik van de grondstoffen. Wij werken met een uniek 0% kostenbeleid en dat kan door het
samenwerken met partners die belangeloos met ons meewerken. Afgelopen jaren heeft ITdonations, namens
haar relaties, gedoneerd aan ruim 90 goede doelen. Werken met ITdonations is een duidelijk aanvulling op het
MVO beleid en verbetering van het imago van haar relaties.

Donaties

Een greep uit onze goede doelen:

In 2011 hebben wij € 200.247,- verdeeld over diverse goede
doelen. De keuze voor deze goede doelen wordt gemaakt door
de bedrijven waarvan de hardware afkomstig is. Het doel is
om elk jaar een verdubbeling te realiseren van het te doneren
bedrag aan de diverse goede doelen.

1. SOS Kinderdorpen
2. Right to Play
3. Cordaid
4. Stichting lezen & schrijven
5. Philadelphia
6. Annie Verdoold Stichting
7. Jeugdhuis Vliet & Burgh
8. KiKa
9. KWF Kankerbestrijding
10. Stichting ALS
11. Compassion Nederland
12. Ronald Mc Donald
13. St. onderzoeksfonds Antonius
14. St.Giving back
15. Unicef
16. Warchild
17. Stichting AON Talent Foundation
18. Brandwonden stichting

0% kosten / 100% donatie
Onze sponsors/partners verzorgen voor ons de volgende
bedrijfsonderdelen:
• Financiering van marketing
• Financiering van communicatieactiviteiten
• Transport
• Huisvesting
• Personeelskosten
• Afvoer en verwerking van ICT afval

Ambities en verwachtingen 2012 - 2015
Allereerst voorzetting van de samenwerking met onze vaste
relaties en goede doelen. Tevens marktbewerking om zo
een grotere exposure te creëren met als doel: elk jaar
een verdubbeling te realiseren van het te doneren bedrag
aan de diverse goede doelen. Marktbewerking gebeurt
door meer gebruik te maken van social media, inzetten
van ambassadeurs, aanwezigheid bij goede doelen op
bedrijfsbijeenkomsten, meer bekendheid genereren bij
ICT managers door exposure in de Automatiseringsgids en
Computerprofile en bij MVO managers door deelname aan
MVO Nederland en aanwezigheid op het corporate

responsibility congres. Uiteraard is en blijft het heel
belangrijk om bewustwording te creëren bij bedrijven van
de “verborgen waarde” die men in huis heeft.
Positieve invloed uitoefenen op organisaties om op een zo
milieuvriendelijke wijze hun afgeschreven ICT apparatuur te
laten afvoeren en verwerken. Grondstoffen her te gebruiken
zodat er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen hoeven te
worden gedolven voor behoud van onze planeet nu in en de
toekomst.

ITdonations beschikt over een goed gekeurde jaarrekening en accountsverklaring
die processen vastlegt en controleert.
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Reacties goede doelen & donateurs

“Wekelijks hebben
8 gezinnen een
geweldige vakantie”
Namens directeur Peter Persoon
wil ik u bedanken voor onderstaand
bericht. Wat geweldig om te horen dat
ITdonations Villa Pardoes een warm
hart toedraagt. Met deze bijdrage
kunnen wekelijks 8 gezinnen een
geweldige vakantie in Villa Pardoes
beleven.

“Opgroeien in een liefdevol thuis”
ITdonations doneert opbrengst
ICT-apparatuur aan SOS Kinderdorpen.
24 juni 2010 – Vandaag overhandigt
stichting ITdonations een cheque
ter waarde van 100.000,- euro aan
internationale kinderhulporganisatie
SOS Kinderdorpen. Het geld werd
bijeengebracht door het ophalen
en verwerken van afgeschreven
computermaterialen en wordt onder
andere besteed aan de bouw van
een nieuw SOS kinderdorp in Kumasi,
Ghana. Algemeen directeur SOS
Kinderdorpen Marcel Beerthuizen over
de samenwerking: “Wij constateren dat
het bedrijfsleven in toenemende mate

interesse heeft in het concretiseren
van hun beleid om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Het
programma van ITdonations levert een
concreet handvat waarbij ondernemers
hun computermaterialen die in Nederland
in natura worden aangeboden, kunnen
omzetten in een financiële donatie.
Dankzij de steun van partners van
ITdonations kunnen 120 kinderen in
het Ghanese Kumasi opgroeien in een
liefdevol thuis en krijgen zij goede
educatie en medische zorg.

“Deutsche Bank ondersteund
Stichting Kika”

“2000 kinderen kunnen sporten”
Met ITdonations is een vruchtbare samenwerking tot stand
gekomen. Bedrijven doneren hun verouderde IT-apparatuur
aan ITdonations en de opbrengst daarvan gaat naar Right To
Play. Meer dan twintig bedrijven,waaronder E.ON, Gemeente
Zoetermeer en AON,hebben op die manier heel mooie bedragen
gedoneerd. Hierdoor kunnen zo’n 2000 kinderen deelnemen aan
school en sportactiviteiten.

ITdonations heeft in opdracht van Deutsche Bank de ICT
apparatuur verwijderd uit het kantoor aan de Herengracht.
ITdonations is een stichting met als doel het duurzaam en
verantwoord afvoeren van IT apparatuur waarbij de opbrengst
naar een goede doel gaat. Het goede doel dat Deutsche Bank
hiermee ondersteund is Stichting Kika. KiKa werft specifiek
fondsen om onderzoek naar kinderkanker mogelijk te maken.
Cruciaal voor de Deutsche Bank was de omgang met zeer
vertrouwelijke bedrijfsinformatie op datadragende media.
Hiertoe zijn strikte procedures gevolgd.

“Antonius ziekenhuis doneert”
Antonius Ziekenhuis, regio Utrecht, doneert al ruim € 24.000 euro
aan hun onderzoeksafdeling door het afvoeren van afgeschreven
ICT apparatuur aan ITdonations.

“CZ zet samenwerking met
beide stichtingen voort”
CZ heeft eind 2008 een bedrag van 30.465 euro gedoneerd
aan SOS Kinderdorpen door oude computer-apparatuur zoals
beeldschermen, faxen en printers te verkopen. De restwaarde
gaat naar de projecten van SOS-Kinderdorpen. CZ heeft
de apparatuur laten verwerken via Stichting ITdonations.
ITdonations is gespecialiseerd in de milieuvriendelijke
verwerking van gebruikte computer-apparatuur. CZ zet in de
samenwerking met beide stichtingen voort.
www.itdonations.nl

“3.500 euro, 1000 kinderen
schoon drinkwater”
Door donatie via ITdonations hebben 25 huishoudens in het
dorpje Hargaja Marma Para in Bangladesh toegang tot 100%
sanitaire voorzieningen. Voorheen was er niet een openbaar
toilet en at, dronk en wasten men zich met het zelfde water
als waarin de bevolking haar behoeftes deed. Door de aanleg
van de sanitaire voorzieningen is dit probleem opgelost en
heeft men geen last meer van overdraagbare ziektes.Voor
ongeveer € 3500,- realiseren wij voor 1000 kinderen schoon
drinkwater.

ITdonations heeft de afgelopen jaren aan ruim 90 goede doelen
donaties kunnen overmaken.
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