Jaarverslag 2016
Stichting IT4Kids zet zich primair in voor kinderen. In Nederland zijn er momenteel zo’n 1,2
miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Dit betekent dat er in Nederland ongeveer
423.000 kinderen zijn, die niet kunnen sporten zoals velen van hun leeftijdgenoten. IT4Kids
maakt zich sterk om voor deze kinderen het verschil te maken.
Wij bieden bedrijven en organisaties de mogelijkheid om de opkoopwaarde van hun vervangen
IT-hardware te doneren aan een goed doel. De donaties die IT4Kids binnen krijgt worden
gespendeerd aan organisaties of projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen –
veelal middels sportactiviteiten.
Wij vinden dat ieder kind het recht heeft op een goede toekomst en zijn ervan overtuigd dat
sport een belangrijk middel is om de ontwikkeling van kinderen te waarborgen.

Visie







IT4Kids wil haar verantwoordelijkheid nemen voor haar plaats, rol en interactie met de
maatschappij waarvan zij een onderdeel is, via de ondersteuning van de ontwikkeling
van kinderen in de breedste zin van het woord).
Kinderen moeten kunnen participeren: spelen, sporten, meedoen, plezier maken en
zelfvertrouwen ontwikkelen met leeftijdsgenoten;
Veiligheid, geborgenheid, ‘er toe doen’, eigenwaarde, zelfvertrouwen, ‘gewoon kind
zijn’ en onvoorwaardelijke steun van professionele volwassenen zijn daarbij cruciale
elementen;
IT4Kids genereert fondsen om dit samen met professionele partnerorganisaties te
realiseren.

Waarden
Het bestuur en vrijwilligers van Stichting IT4Kids hebben met elkaar de volgende kernwaarden
gedefinieerd, die bepalend zijn voor het eigen doen en laten. IT4Kids wil graag:





Zich Ontwikkelen – We Are Ambitious
Voldaan/Geïnspireerd/Gemotiveerd zijn – We Are Proud
Laten zien waar we voor staan – We Care
Aantoonbare resultaten laten zien – We Do

Nieuw bestuur
In 2016 besloot het bestuur die betrokken was bij de oprichting van IT4Kids dat het tijd was
geworden om het stokje door te geven aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur zal zich
moeten gaan richten op het verder uitbouwen van IT4Kids en haar doelstellingen en er een
volwassen stichting van moeten maken. Dit nieuwe bestuur werd gevonden in Mirjam Roos als
voorzitter, Martijn van Rijn als secretaris, Annemieke Kroon als penningmeester en Tom van
Leuven voor de communicatie/marketing.

Beloningen voor bestuursleden
Om zo veel mogelijk geld ten goede te laten komen van de doelstellingen van IT4Kids zijn bestuursleden
niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuursinspanningen en/of
tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven mogen gedeclareerd worden bij de
Stichting.

Activiteiten 2016
Schooljudo
In 2016 was IT4Kids wederom de trotse partner van Schooljudo. Mede door de ondersteuning van
IT4Kids hebben in 2016 duizenden kinderen kennisgemaakt met judo en is er weer hard gewerkt aan de
waarden vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel veel plezier.
En hebben deze kinderen Skills for Life meegekregen
Guy den Heijer
Ook in 2016 heeft IT4Kids de tennisser Guy den Heijer weer financieel kunnen ondersteunen. Mede
hierdoor heeft Guy op verschillende (internationale) toernooien de broodnodige punten kunnen
verdienen om weer verder te klimmen op de ranking list.
Fabian Solheim
Fabian Solheim heeft als kind wél de kans gekregen om te sporten en is met zijn sportieve ambities voor
vele kinderen een rolmodel. IT4Kids helpt hier graag bij en heeft hem ook in 2016 weer financieel
ondersteund.
Overig
Donateurs hebben bij IT4Kids ook de mogelijkheid om een eigen goed doel te bepalen. In 2016 heeft
IT4Kids hierdoor de volgende stichtingen kunnen ondersteunen met een mooi bedrag:
Fondsgehandicaptenzorg
Vrienden van Yulius
Warchild
Dance4life
Cliniclowns
Jeugdsportfonds

Gala
In 2016 werd het eerste gala van IT4Kids georganiseerd. Met dit gala is het fantastische bedrag van €
219.000 opgehaald. Dit geld werd opgehaald met diverse initiatieven zoals een veiling en een loterij. De
driehonderdtachtig gasten, bestaande uit relaties, donateurs, partners, klanten en sporters, konden
bieden op items als een vip-arrangement naar Wimbledon of een vip-trip naar Ibiza. De presentatie van
de avond was in handen van Johnny de Mol en er waren optredens van onder anderen Gordon en
finalist van De Beste Singer-Songwriter Ruben Annink. Infotheek Groep had zich ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum aan het gala verbonden als hoofdsponsor.

Financiële steun
IT4Kids zou haar werk niet kunnen doen zonder de financiële steun van donateurs en sponsors. In 2016
mochten we weer veel mooie bijdragen ontvangen.
In totaal hebben wij 63 donaties van de inmiddels 46 donateurs ontvangen. Het totale donatiebedrag
kwam hiermee op € 35.433,- Dit is exclusief het geweldige bedrag van € 219.000,- van het gala.

Financieel jaaroverzicht
Een toelichting op de inkomsten en uitgaven
De totale baten 2016 bedragen € 222.519. Deze liggen € 147.814 hoger dan 2015. Dit komt vooral
doordat IT4Kids in 2016 een gala heeft georganiseerd.
De totale lasten 2016 bedragen € 48.423. In 2016 kon uiteindelijk afgesloten worden met een resultaat
van ruim € 170.000. Hiermee werd een goede basis gelegd voor de plannen van 2017.

Balans 2016
Vlottende activa
Liquide middelen
Belastingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen

128.861
-2.294
55.547
7.950
190.063

Totaal

190.063

Eigen Vermogen

-41.708

Resultaat 2012
Resultaat 2013
Resultaat 2014
Resultaat 2015
Resultaat 2016

174.096
132.388

Vlottende passiva
crediteuren
Schulden aan rekening courant

1.155
56.520
57.675

totaal
controle

190.063
0

Resultaten 2016
Kosten
Paintura, beeld tbv Fundraiser Gala
Bankkosten
Div. Sponseringen/donatie
Sponsering Guy den Heijer
2 Basics, Schooljudo
GOV fee mp3+iphone
Fondsgehandicaptenzorg
Vrienden van Yu;ius
Warchild
Dance4life, Veiling Funky Fundraiser 2016
2Basics B.V., november 2016
Cliniclowns
Jeugdsportfonds
Dance4life jaarbijdrage

172
109
10.281
1.292
379
3.472
631
3.703
16.250,00
954,55
7.346
1.335
2.500

48.142

Totaal

48.423

Opbrengsten
Giften en Donaties:
Donatie Infotheek
div. donaties

-4.385
24.534
20.149

Donaties via opkoop hardware
opbrengst Gala
Opbrengst gala contant geld nog te storten

30.101
172.270

Totaal

222.519

Resultaat

174.096

Doelstellingen 2017 – 2019
IT4Kids wil samen met haar partners 50.000 kinderen aan het sporten/bewegen krijgen.
Bovenstaand bereiken we door ons te richten op de volgende subdoelen:
1. Samenwerking met drie vaste partners, die optimaal passen in onze doelstellingen.
2. Optimale benutting van partnerships, middelen, markt en kansen.

