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Jaarverslag 2012

ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van IT
apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones waarbij de opbrengst naar een zelf gekozen goed doel gaat.
Waarde waarmee u anderen dus kunt helpen. Afvoeren via ITdonations is volkomen veilig door onze
gegarandeerde dataverwijderingscertificaten. Tevens is een samenwerking met ITdonations een aanvulling
op uw MVO beleid en draagt bij aan het sociale en milieubewuste imago van uw bedrijf. ITdonations werkt
internationaal.

Donaties

Een greep uit onze goede doelen:

De afgelopen jaren heeft stichting ITdonations aan meer
dan 175 goede doelen gedoneerd. In 2012 was ons totale
gedoneerde bedrag € 286.582,-. Wij verwachten dit jaar, in
totaal, meer dan 1 miljoen te kunnen doneren. Hiernaast een
impressie van goede doelen en gedoneerde bedragen:

KiKa				€ 31.536,SOS Kinderdorpen			

€ 13.887,-

Onderzoeksfonds Sint Antonius Ziekenhuis

€ 15.467,-

Unicef				€ 19.006,-

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

Chevallierfonds			€ 11.750,Stichting Youth For Road Safety		

€ 11.145,-

Stichting Cliniclowns			

€ 10.519,-

Right To Play			

€ 7.650,-

Ronald McDonald			

€ 6.742,-

AON Talent				€ 6.410,-

Ambities en verwachtingen 2013 - 2016
In de zomer van 2013 gaat de nieuwe website van ITdonations
live. Hierin maken we bewust een splitsing met een deel voor
bedrijven en een deel voor goede doelen.
Voor bedrijven is het grootste voordeel van de samenwerking
met ITdonations, het ontzorgen van hun ICT afdeling en
een aanvulling op het MVO beleid. Voor goede doelen is
ITdonations een tool om fondsen te werven. Wij willen op
deze manier nog meer een verlengstuk worden van de goede
doelen en hen helpen hun doelen te realiseren.

Voor ITdonations ligt de focus op werken binnen Europa.
De komende jaren zullen wij dan ook in verschillende landen
aanwezig zijn om daar ons marktsegment direct te kunnen
benaderen en onze doelgroep te bereiken.
Op dit moment is vastgesteld dat eind 2014, 45% van al het
afval volgens de laatste milieunormen moet worden verwerkt
en voor eind 2016 is dit 65%. ITdonations verzorgt ook de
afvoer- en verwerking van afgeschreven ICT apparatuur dat
geen waarde meer vertegenwoordigt en helpt zo mee om de
voorgeschreven afvalnormering te bereiken.

In april 2013 heeft ITdonations de certificaten ISO 9001 en ISO
14001 behaald. Onze ambitie is om de ISO certificeringen uit
te breiden met ISO 27001.

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

“Samenwerking Endemol
sinds 2010”

“Gemeente Bergen helpt herstel
van het duingebied”

Gestart in 2010 werken Stichting
ITdonations en Endemol Nederland
Mediagroep.nl al jaren samen.
De restwaarde van de afgeschreven
ICT apparatuur wordt via ITdonations
gedoneerd aan stichting Endemol
Care for Kids. Deze stichting verzorgt
o.a. cadeautjes voor de kinderen
met de feestdagen als ze deze in
het ziekenhuis moeten doorbrengen
en workshops. In totaal is er de
afgelopen jaren ruim € 5.710,- via
de stichting gedoneerd.

Burgemeester Hetty Hafkamp
overhandigde een cheque van maar
liefst € 4.287,- aan Staatsbosbeheer
voor het herstel van het duingebied.
Het bedrag is opgebracht door de
stichting ITdonations. Deze stichting
voerde oude, afgeschreven ICTapparatuur af voor de gemeente.

“Asics Europe helpt kinderen te
kunnen sporten”

“TomTom doneert € 17.545,- aan
Stichting Youth for Road Safety”

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. Door onder andere
Asics Europe worden er mooie
bedragen gedoneerd. Hierdoor
kunnen zo’n 2000 kinderen
deelnemen aan school- en
sportactiviteiten.

TomTom voert sinds 2011 al haar
afgeschreven ICT apparatuur af via
ITdonations. Geheel in lijn van hun
MVO beleid doneert TomTom de
restwaarde naar Stichting YOURS
- Youth for Road Safety. Dit is een
internationale jongeren organisatie
voor verkeersveiligheid. Met behulp
van de TomTom donaties heeft
YOURS onder andere een ´Train
de Trainers Programma´ kunnen
uitvoeren op de United Nations
Campus in Nairobi, Kenia.

“Friesland Campina en Het Rode
Kruis uiterst tevreden”

“Een duidelijk voorbeeld van een
win-win samenwerking”
Sinds 2009 werken wij samen met
Stichting ITdonations. Een heel
succesvol partnerschap, want
inmiddels heeft de organisatie
samen met haar partners al meer
dan € 180.000,- gedoneerd aan SOS
Kinderdorpen. Met deze bijdrage
zorgen wij ervoor dat kinderen
zonder ouders veilig thuis weer
in een liefdevolle familie kunnen
opgroeien, onder andere in Ghana.
Hier hebben we dankzij de steun
van ITdonations een familiehuis
gebouwd in het in 2010 geopende
SOS kinderdorp Kumasi.

Friesland Campina heeft al haar
afgeschreven ICT apparatuur
binnen Europa af laten voeren
door stichting ITdonations.
Dit tot volle tevredenheid en
het resultaat mag er zijn:
€ 59.652,15. Dit bedrag is
uitgereikt aan Het Nederlandse
Rode kruis.
Friesland Campina is Founding
Partner van Het Nederlandse
Rode Kruis.

ITdonations heeft de afgelopen jaren aan ruim 175 goede doelen gedoneerd.
ITdonations
Ravenswade 150G, 3439 LD Nieuwegein

|

T +31 (0)30 248 40 04

|

E info@itdonations.nl

|

I www.itdonations.nl

De inname en verwerking van apparatuur vindt plaats onder de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van NEG-ITSolutions BV (www.neg-itsolutions.nl)

