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VOORWOORD
DOOR JORDY KOOL, FOUNDER IT4KIDS
 
Toen mijn dochter op zwemles ging, ontstond bij mij het besef dat veel
ouders niet het geld hebben om zwemlessen te betalen voor hun kind. Dat
is zo gevaarlijk. In Nederland leven zo'n 400.000 kinderen in armoede en
hebben niet de kans om te sporten. Daarnaast weet ik uit ervaring wat
sport met een kind doet. Toen, in 2013, ontstond het idee voor IT4Kids, want
ieder kind verdient het om te kunnen sporten en de waarden die het met
zich meebrengt. 
 
Ik was op dat moment CEO van een innovatief IT-bedrijf en we kwamen op
deze nieuwe manier van fondsenwerving. Geen logovermelding en handjes
ophouden, maar bedrijven vragen om hun afgeschreven hardware te
doneren aan ons als goede doel en wij zorgen dat de donaties
terechtkomen bij projecten die de dezelfde missie hebben als IT4Kids. Een
geweldige propositie en je kunt eigenlijk geen "nee" verkopen  als bedrijf. 
 
Ik ben van mening dat we dit probleem helemaal niet hebben, als ieder
bedrijf zijn hardware aan IT4Kids doneert. 
 
We werken vanaf 2013 met een geweldig team van vrijwilligers. Wat we
hebben bereikt met elkaar en de inkomsten van een mooi gala is
ongekend. Daar ben ik ontzettend trots op. We gaan vanaf 2020 een
andere koers in. We willen groeien en meer bijdragen aan de
maatschappij. Enerzijds door de participatie van kinderen in sport die dat
om financiële of fysieke beperkingen niet kunnen. Anderzijds door
bedrijven bewust te maken dat hardware nog een tweede leven kan
krijgen en het doneren aan IT4Kids bijdraagt aan hun MVO doelstellingen.
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INLEIDING
WAAR STAAN WE NU?
Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen.
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld.
Toch groeien ruim 423.000 kinderen op
in een gezin dat moet rondkomen van een
bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op
de 8 kinderen. Dit is zelfs 1 op de 4 in de steden.
Veel kinderen uit deze groep missen de kans om
te kunnen sporten en zich te kunnen ontwikkelen
op sociaal vlak. 
 
IT4Kids zamelt gebruikte hardware in en schenkt,
namens de donateur, de waarde hiervan aan
projecten van goede doelen die zich in zetten
voor kinderen die om financiële of lichamelijke
beperkingen dat niet kunnen. Al ruim 6 jaar is
IT4Kids actief om haar doelstelling te
verwezenlijken met de focus op bewustwording
dat afgeschreven hardware een waarde heeft.
Wij vinden dat ieder kind recht heeft op sport en
de ontwikkeling die dit met zich meebrengt. Tot
eind 2019 werd de Stichting gerund door
vrijwilligers en een projectmanager op ZZP-basis.
De opbrengst was hoog en daar zijn we trots op,
maar de groei ging gestaag. Door de komst van
een directrice en vaste projectmanager wil het
bestuur focus en snelle groei bewerkstelligen.
 
INZETTEN OP IMPACT
In 2020 & 2021 zetten wij in op sterke partnerships
van de projecten van goede doelen die impact
maken. Hierbij willen we de awareness voor
afgeschreven hardware en het aantal donaties
vergroten en met name voorlichting en
bewustwording creëren bij alles wat we doen.
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WAAR  GAAR  TE ?

DROOM
IT4Kids wil dat alle kinderen die
om financiële of fysieke
beperkingen niet kunnen sporten,
kunnen participeren in sport en
dat ze #skills4life ontwikkelen. Als
iedereen zijn oude hardware
inlevert hebben we dit probleem
niet in Nederland. IT4Kids initieert
zelf geen projecten, maar
ondersteunt projecten van goede
doelen met impact. Een droom is
dat iedereen bij oude hardware
denkt aan IT4Kids!
 
RESULTATEN
De aanpak van IT4Kids is uniek.
Het inzamelen van afgeschreven
hardware is een innovatieve
manier van fondsenwerving.
 
 

Bedrijven hebben de oude
hardware vaak in de kast liggen
en zoeken naar een bijdrage aan
hun MVO-doelstellingen.
Daarnaast is gebleken dat het
netwerk van de goede doelen
enorm is. EN de goede doelen
zoeken naar nieuwe manieren
van fondsenwerving. Daarnaast
is de vraag naar hardware in hun
netwerk is laagdrempelig.
 
RESULTATEN 2019
In 2019 kregen 4031 kinderen een
duurzame sportkans via de 4
projecten van de vaste
benificienten (Schooljudo.nl,
Krajicek Foundation, FC Utrecht
Maatschappelijk en Dirk Kuyt
Foundation).

DROOM & RESULTATEN
 
 



GERICHT OP KINDEREN
GERICHT OP (SPORT)KANSEN
NEDERLANDSE PROJECTEN
ALTIJD IMPACTVOL

 
WIJ ZIJN EEN GOED DOEL DIE PROJECTEN ONDERSTEUNT: 
 
1.
2.
3.
4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIE & VISIE 
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URGENTIE
Sport is een uitlaatklep, sport is leuk en sport is vooral goed voor de
ontwikkeling van een kind. Door te sporten met leeftijdsgenoten bouw je
aan #skills4life, zoals discipline, samenwerken, zelfvertrouwen, respect en
mentale weerbaarheid. 
 
In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Dat betekent dat
ruim 423.000 kinderen in gezinnen leven waar er onvoldoende financiële
middelen zijn om te sporten. Daarbij komt dat 97% van de kinderen in
aandachtswijken onvoldoende beweegt. De toename van obesitas onder
jeugd neemt toe en alle andere risicofactoren van het opgroeien in een
gezin met minder financiële middelen. Laat staan dat je een fysieke
beperking hebt. IT4Kids wil zo veel mogelijk projecten ondersteunen die het
mogelijk maakt om kinderen die door deze beperkingen niet kunnen
bewegen ondersteunen. 
 
Door Covid-19 zal het aantal in de doelgroep alleen nog meer stijgen en
daarmee is het van belang dat IT4Kids haar werkzaamheden voortzet en
projecten van goede doelen ondersteunt en nieuwe initiatieven
onderneemt die aansluiten bij de veranderende omstandigheden.
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DOELSTELLINGEN 
In dit meerjarenbeleidsplan stellen wij doelen op. Deze geven richting
aan onze activiteiten en zorgen ervoor dat wij ons missie kunnen
vervullen: ieder kind moet kunnen participeren in sport. 
 
In 2020 zetten wij in op impact waarbij het hoofddoel is:
- Meer kinderen een duurzame (sport)kans geven door meer hardware
donaties te realiseren.
 
Subdoelen:
- Intensiveren samenwerkingen met goede doelen en haar netwerk
- Awareness creëren voor het doneren van hardware
- Netwerk intensiveren van IT4Kids en opbouw community 
 
Doelen 2020 & 2021
1.Samenwerking van 7 tot 9 vaste goede doelen met projecten die
kinderen een duurzame (sport)kans geven (niet een vluchtige
sportbeleving).
 
2. Binden en verdiepen samenwerkingen met goede doelen en haar
netwerk. Goederendonaties uit het netwerk van goede doelen moeten
minimaal 20.000 euro opleveren. Dit bedrag vloeit terug naar de
projecten met een 70%-30% verdeling. 70% goede doel, 30% handeling en
opbouw reserves IT4Kids.
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3. IT4Kids zorgt jaarlijks voor een nieuw project dat een nieuwe stroom aan
hardware donaties oplevert en in 2020 een programma voor een vaste
donatiestroom (Friends for IT4Kids) programma incl. een netwerkevent.
Opbrengst 50.000 euro voor jaar 1.
 
4. Verdubbeling hardware donaties t.o.v. 2019 van naar 290.000 euro. 33%
groei in 2021 tov 2020.
 
5. Bedienen van bedrijven die kleinere hardware donaties willen doen met
een passende verwerkingspartner.
 
6. Focus op impact in communicatie en free publicity. Minimaal 2 landelijke
campagnes en 2 x landelijk free publicity artikel.
 
7. Uitbreiden van ambassadeursteam met Impact. Minimaal 3 nieuwe
ambassadeurs toevoegen incl. lancering.
 
8. Uitbreiding RvA netwerk met minimaal 2 leden.
 
9. Opstart CRM systeem en opzet sales plan. Doelstelling: minimaal 200 
 goederendonaties t.o.v. 100 goederentransacties in 2019.
 
10. Minimaal eenmaal testen van een grote publiekelijke inzamelingsactie
met één van de goede doelen partners.
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AANTAL KINDEREN
Het doel is een focus aan te brengen om kinderen een duurzame (sport)kans
te geven. In 2019 droeg IT4KIds bij aan 4031 sportkansen. We gaan meer
projecten ondersteunen, echter is het langdurige traject dat kinderen
daadwerkelijk #Skills4Life meekrijgen ons doel. In beginsel zullen wij meer
budget en minder kinderen helpen, maar de projecten zullen duurzaam zijn
en op lange termijn meer effect opleveren. De ROI van sport&bewegen in
Nederland is 2,51. De maatschappelijke opbrengsten zijn 2,51 zo hoog als de
kosten; alle investeringen leveren maatschappelijke meerwaarde op en daar
levert IT4Kids graag een bijdrage aan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DUURZAME SPORTKANSEN 2020-2023
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ANBI
Sinds 2015 is Stichting IT4Kids in het bezit van de ANBI status. IT4Kids heeft
van de belastingdienst de status ‘Algemeen Nut Beoogde Instelling’,
verkregen waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig
fiscaal regime vallen
 
AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK
Stichting IT4Kids heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit
de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met
hardware opgehaalde donaties en met andere opgehaalde opbrengsten
ten goede laat komen van haar doelstellingen.
 
DOELGROEP
De primaire doelgroep zijn kinderen tussen de 6 en 18 jaar, die door
financiële of fysieke beperkingen niet kunnen sporten. Secundaire
doelgroep: 1. Bedrijven, 2. Goede doelen, 3. Particulieren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KERNWAARDEN
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WAAR  GAAR  TE ?BESTUUR
Het bestuur bepaalt het
algemeen beleid terwijl de
directie statutair belast is met de
dagelijkse leiding. Het
directiereglement is vastgelegd
in de directiestatuten.
Stichting IT4Kids heeft een
bestuur dat bestaat uit 4
bestuursleden: een voorzitter,
penningmeester, fundraiser en
secretaris. Founder Jordy Kool is
voorzitter van de stichting en
heeft in de statuten een
bijzondere vermelding. Hij is vast
bestuurslid en is oneindig
hernoembaar. De leden worden
benoemd voor maximaar 3 jaar
en kunnen maxiamaal 2 maal
herbenoemd worden.
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur en directeur komen
tenminste 8x per jaar bij elkaar
om de voortgang van de
Stichting te bespreken.
 
Voorzitter: Jordy Kool
Penningmeester: Annelotte van
Berkel
Secretaris: Martijn van Rijn
Fundraiser: Aat vd Polder
 
Er zijn functieprofielen opgesteld
voor de bestuursleden. Er is een
vacature beschikbaar voor een
5e bestuurslid met een juridische
achtergrond. Voorkeur heeft een
oneven aantal in geval van
meerderheidsbelang bij
stemmen.
 
. 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATIE
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Om zoveel geld ten goede te laten komen aan doelstellingen van IT4Kids,
zijn bestuursleden niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op
andere wijzen voor hun bestuursinspanninge en/of tijdsbesteding te laten
compenseren. Slechts voorgeschoten uitgaven mogen gedeclareerd
worden bij de stichting.
 
DIRECTIE & MEDEWERKERS
Colette Zee is de algemeen directeur van Stichting IT4Kids. Vincent van
Voorden is projectmanager. De beloning van mevrouw Zee vindt plaats op
basis van de Regeling Beloning directeuren van Goede Doelen, zoals
opgesteld door de branchevereniging Goede Doelen Nederland
(functiegroep C). Beiden staan op de loonlijst en zijn verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken en activiteiten van de Stichting evenals de
uitvoering van bestuursbesluiten. Een communicatie adviseur is werkzaam
voor de stichting op freelance basis.
 
RAAD VAN ADVIES
IT4Kids heeft een Raad van Advies ingesteld met als doel om Directie en
Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het RvA komt circa 3x per
jaar bij elkaar. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun advies.
 
Samenstelling RvA:
Ton van Garderen - Apple  
Rik Stikkelbroeck - Hoogenhouck
Marco Hoogerland - Talentenacademie  
Eugene Tuijnman -SLTN
Ruben Houkes - Schooljudo
Liesbeth Pruijs - The Next Level
Jeroen van der Toorn -Entrepeneur 
 
De doelstelling voor aankomende jaren is om 2 nieuwe RvA leden toe
tevoegen aan het team om de dynamiek erin te houden.
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TEAM
 
INTEGRITEIT
De gedragscode integriteit is met het team opgesteld en wordt nageleefd.
Er zijn 2 medewerkers werkzaam bij IT4Kids en 1 freelancer. In de toekomst
is het streven om kernwaarden met elkaar op te definiëren die bepalend
zijn voor de realisatie van de werkzaamheden. Met de groei gaat ook een
HR-handboek worden opgesteld waarin de functieprofielen staan
beschreven van de IT4Kids foundation.
 
KWALITEIT
De kwaliteitsspeerpunten liggende komende 2 jaar op
fondsenwervingsgebied en de bedrijfsvoering, zoals het aantrekken van
personeel. Wij zullen de processen formeel vastleggen wat reeël is
rekeninghoudend met richtlijnen die de brancheorganisaties geven.
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REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN
DOELSTELLING 1: SAMENWERKING VAN 7 tot 9 VASTE GOEDE DOELEN 
 
IT4Kids streeft ernaar om samenwerkingen aan te gaan met goede doelen die
dezelfde missie / visie hebben en impact hebben. Daarom gaan wij van 4 naar
ongeveer 7 projecten van goede doelen in 2020. Het doel is om meer kinderen
een duurzame (sport)kans te geven en via het netwerk, de achterban van de
goede doelen, weer hardware te laten doneren. Deze donaties vloeien weer terug
in de projecten van de desbetreffende goede doelen op basis van 70% - 30%
verdeling 70% goede doel, 30% opbouw reserves en voor doelbesteding IT4Kids.
 
KEUZE SAMENWERKINGEN
IT4Kids streeft naar duurzame samenwerkingen die aansluit bij de Missie & Visie
van de Stichting en voldoen aan de criteria die IT4Kids heeft opgesteld. Het
onderhoud en ontwikkeling van de relatie ligt primair bij de manager
partnerships (project manager). Hieronder valt ook de activatie van
evenementen alsmede het aanreiken van tools, zodat de goede doelen hun
netwerk kunnen motiveren hun afgeschreven hardware te doneren. Naast de
vaste benificiënten wordt er een plan uitgewerkt om de innovatieve manier van
fondsenwerving te implementeren bij de verschillende bonden & verenigingen.
 
SCHOOLJUDO
In 2020 werken we samen met schooljudo. Deze kinderen komen van
verschillende scholen in lager socioal-economische wijken. Gedurende 8 weken
krijgen de kinderen les met focus op het ontwikkelen van #skills4life.
 
KRAJICEK FOUNDATION
Samen met de Krajicek foundation laten wij in 2020 meer dan 300 meiden
sporten! Het Krajicek Meiden Event is een sportevenement voor meiden
tussen de 10 en 16 jaar. Tijdens het Meiden Event kunnen zij in een omgeving
sporten met alleen maar meiden en op deze manier kennis maken met diverse
sporten. Het doel is dat ze dit op de Krajicek playgrounds structureel oppakken.
 

PROJECTEN VAN DE
STICHTING
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DIRK KUYT FOUNDATION
De Dirk Kuyt Foundation stimuleert de aangepaste sport. Een van de nieuwe
projecten is RaceRunning. Een RaceRunner is een driewielig loopframe zonder
pedalen en met borststeun en stuur. Kinderen met een lichamelijke beperking
kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. Aankomend
jaar zal deze relatief nieuwe tak van sport in wedstrijdverband worden
aangeboden. Gestreefd wordt naar competitiewedstrijden per regio, waarbij
elke wedstrijd door een andere vereniging wordt georganiseerd. In 2020
ondersteund IT4Kids deze regionale competitie (1 tot 2 wedstrijden per regio).
 
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor ruim
80.000 kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal,
muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve
les. Naast de samenwerking met het landelijk Jeugdfonds Sport & Cultuur
gaan ook de lokale fondsen de innovatieve manier van fondsenwerving van
IT4Kids inzetten. De fondsen gaan zoveel mogelijk hardware inzamelen van
bedrijven uit hun netwerk.
 
GIOVANNI VAN BRONKHORST FOUNDATION
Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand via een
onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Er is
sportenderwijs aandacht voor begrijpend lezen, spelling en rekenen maar ook
voor zelfvertrouwen en ouderbetrokkenheid. IT4Kids ondersteunt de eerste
Summer School in Blijdorp Nederland, waarbij kinderen op een sportieve
educatieve manier een zomerkamp krijgen aangeboden met alle mogelijke
kansen die dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt er voor 90 kinderen een
zomerschool opgericht voor kinderen uit de doelgroep die achterstand
hebben opgelopen door Covid-19. Ook dit initiatief ondersteunt IT4Kids. 
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MENTELITY FOUNDATION
Bibian Mentel richtte in 2012 de Mentelity Foundation op om zich in te zetten
voor mensen met een lichamelijke uitdaging. Bij de Mentelity Foundation
willen zij door middel van bewegen laten zien dat mensen met een
lichamelijk uitdaging tot veel meer in staat zijn dan zij zelf denken. Daarom
organiseert de foundation meerdere evenementen zoals snowboardlessens,
sup-dagen, wintersportreizen en wakeboardclinics. De Mentelity Foundation,
IT4Kids en TalentEmpowerment slaan de handen met maar één doelstelling
ineen: kinderen met een lichamelijke beperking de kans bieden om te kunnen
(winter)sporten. Met het geld dat via IT4Kids wordt gedoneerd, wordt er een
Snowstar locatie in Nederland geopend en een Snowboard Fundag
georganiseerd.
 
FC UTRECHT MAATSCHAPPELIJK
IT4Kids en FC Utrecht brengen samen kinderen in Utrecht en de omgeving in
beweging. 12 keer per jaar wordt er in samenwerking met de gemeente
een gemeenteweek georganiseerd. Tijdens deze weken worden er onder
andere voetbalclinics georganiseerd voor kinderen onder de 12 jaar. De
kinderen krijgen hier de unieke kans om te trainen op de FC Utrecht manier. In
totaal brengen wij hiermee minimaal 500 kinderen in beweging.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18



 

 
 
 
De ambassadeurs werden de afgelopen jaren met name ingezet voor het
gala. Om een activiteit te verrichten of om het verhaal van IT4Kids en hun
ervaringen te delen. De doelstelling voor 2020 + is om de ambassadeurs
meer in hun kracht in te zetten en in de communicatie te gebruiken om meer
awareness te genereren. Dit is opgenomen in de communicatiestrategie.
 
De doelstelling is om jaarlijks 3 ambassadeurs toe te voegen aan het IT4Kids
team om meer bekendheid, impact en ervaringsverhalen te kunnen delen. Dit
zijn (sport)persoonlijkheden met impact.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBASSADEURS

19



 

Het gehele proces van de inzameling van afgeschreven hardware draagt bij
aan de circulaire economie. De hardware krijgt een tweede leven, draagt bij
aan het milieu (vermindering CO2 uitstoot) en geeft daarmee kinderen een
duurzame (sport)kans.
 
IT4Kids wil bedrijven bewust maken van dit proces:
- Laat de afgeschreven hardware niet in de kast liggen
- Geef de apparatuur een zinvolle betekenis
- Het inleveren aan IT4Kids draagt bij aan de MVO-doelstellingen van een
bedrijf.
 
Binnen de communicatiestrategie van IT4Kids wordt volop aandacht besteed
hoe de communicatie van dit proces bijdraagt aan een betere wereld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVO



SAMENWERKINGSPARTNERS
IT4Kids droomt van een wereld waarin ieder kind kan sporten en de Skills4Life
die je hierbij leert meekrijgt. Naast de Goede Doelen partners heeft IT4Kids
samenwerkingen met verwerkingspartners die over de juiste certificeringen
beschikken. In 2019 werd in 99% van de gevallen de afgeschreven hardware
van bedrijven verwerkt door partner Flex-IT. In 2020 wordt naar meerdere
partners gezocht, om een zo hoog mogelijke waarde van de afgeschreven
hardware te verkrijgen.
 
KLEINERE AANTALLEN
IT4Kids zal naar mogelijkheden zoeken om kleinere aantallen van bedrijven te
kunnen verwerken, zodat ook die kunnen bijdragen aan een sportkans. De La
Rey Trading is de verwerkingspartij die dit voor IT4Kids wil verzorgen.
 
Een eerste initiatief tijdens Covid-19 was de opzet van het platform
doneereenleerkans.nl. Individuen en bedrijven kunnen via dit platform gratis
hun laptop, tablet of iphone doneren en opsturen via partner DHL. IT4Kids
zorgt samen met de goede doelen partners dat de apparatuur in bruikleen
komt van de doelgroep, zodat ze een leerkans krijgen in de periode dat
thuisscholing noodzakelijk is. 
 
Zodra de storm is gaan liggen, 
zal IT4Kids zorgen dat de waarde 
van de apparatuur weer bijdraagt 
aan sportkansen voor haar 
doelgroep. De business case 
wordt nader uitgewerkt.
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARTNERS
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WAAR  GAAR  TE ? 
STRATEGIE FONDSENWERVING &
RELATIEBEHEER
IT4Kids wil dat ieder kind kan
sporten en hiermee Skills4Life
meekrijgt. Om deze droom te
realiseren zijn er financiële middelen
nodig die wij van verschillende
donatiestromen ontvangen. Middels
het netwerk van onze vaste goede
doelen willen wij het wiel van
goederendonaties extra laten
draaien. Voor fondsenwerving &
relatiebeheer is 0,4 FTE beschikbaar
en daarom is gekozen voor een
proactieve benadering van de
zakelijke markt. 
 
Om de groei en ambitie van de
stichting voort te kunnen zetten is
het belangrijk dat er structureel
fondsen worden geworven en
behouden.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DOELSTELLINGEN
FONDSENWERVING &
RELATIEBEHEER
Het voornaamste doel van
fondsenwerving & relatiebeheer is
er voor te zorgen dat de overall
doelstellingen van IT4Kids kunnen
worden gehaald. Daarom richten
wij ons pro-actief op de
bestaande relaties, donateurs en
gaan we nieuwe donateurs
werven.
 
De doelstellingen voor nieuwe
donateurs wordt beschreven in
het salesplan. De focus voor 2020
is om € 300.000 aan netto
inkomsten te werven uit het gala,
€290.000 uit hardware donaties
en €50.000 uit overige projecten. 

FONDSENWERVING
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WAAR  GAAR  TE ?

IT4Kids heeft 2
inkomstenstromen:
 
1.(HARDWARE) DONATIES 
IT4Kids heeft een sterke propositie
om bedrijven te enthousiasmeren
om afgeschreven hardware te
doneren. De verwerkingspartners
van IT4Kids zorgen voor het
zorgvuldige gecertificeerde
proces van datawiping of
eventuele afvoer. Daarbij zorgt
het netwerk van bedrijven van de
vaste benificienten van IT4Kids
voor een aanvulling in de
hardware donaties. Deze donaties
stromen weer terug in hun eigen
projecten. Ook ontvangt IT4KIds
overige donaties van bedrijven,
zoals Hogescholen en persoonlijke
donaties. 

HARDWARE DONATIES 70% - 30%
De hardware donaties van
bedrijven komen via
verschillende stromingen binnen.
Zowel via het netwerk van
IT4Kids, bedrijven uit het netwerk
van de goede doelen, maar ook
via verwerkingspartners.
De bedrijven kunnen zelf bepalen
waar ze de waarde aan doneren,
een goed doel naar keuze of
100% naar IT4Kids. Als er een
ander goed doel gekozen wordt
gaat 70% van de waarde naar
het desbetreffende doel en 30%
naar IT4Kids voor opbouw
reserves en doelbesteding. 
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WAAR  GAAR  TE ?

2. FUNDRAISING EVENT (FUN &
VOORLICHTING)
IT4Kids heeft 4 maal een gala
georganiseerd die hoog op de
agenda staat van de
aanwezigen. Het is een
vermakelijk gala vol met
entertainment  en deels
voorlichting. Daarmee haalt 
deze jonge organisatie jaarlijks
een mooi bedrag op en staat de
bewustwording van de Stichting
weer top of mind. Focus voor de
komende jaren is om beter op de
kostenkant van het Gala te letten
met behoud van kwaliteit. 
 
Een fundraising event heeft
IT4Kids hard nodig voor de
inkomsten en netwerkbinding.
Naast het gala zullen er een
aantal netwerkevents worden
georganiseerd, al dan niet
verwerkt in het Friends of IT4Kids
programma. 
 
 
 
 
 
 

FRIENDS OF IT4KIDS
Aankomend jaar wordt een
programma Friends of IT4Kids
gelanceerd, met als doel dat
IT4Kids jaarlijks verzekerd een
vaste inkomstenstroom heeft van
de trouwe supporters. De
pakketten variëren van € 1000,-
tot € 20.000 per jaar (Bronze,
Silver, Gold, Platinum, Platinum
+) en hebben inhoudelijk
verschillende arrangementen.  
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In de laatste maanden van 2019 is er hard gewerkt om de communicatie-
strategie vast te stellen met het team. Middels meerdere brainstormsessies is
een communicatieplan vastgesteld. De focus van begin 2020 is gericht op de
awareness en impact maken met IT4Kids. Een samenvatting:
 
DOEL 1:
BEWUSTWORDING DAT HARDWARE GELD WAARD IS EN DAT BEDRIJVEN
KINDEREN EEN SPORTKANS KUNNEN BIEDEN. HET MOET GAAN 'LEVEN' IN HEEL
NEDERLAND
DOEL 2:
PARTNERS INFORMEREN EN INSPIREREN OM SAMEN MET ONS IN ACTIE TE
KOMEN. DIT DOOR ZE TE ONDERSTEUNEN MET TOOLS.
DOEL 3:
HET VERZAMELEN VAN KWALITATIEVE BUSINESS LEADS VOOR DIVERSE
DONATIES
 
HOE? DOOR VAST TE STELLEN:
 
- Door de juiste doelgroepbenadering
- Brandstory (inspelen op #skillsforlife en awareness)
- Online Roadmap
- Content strategie met videoconcept en content rubrieken 

1. Door de ogen van ...(sporter, excpert, quote)
2. Hardware (behind the scenes, hardware = €, Did you know?)
3. Impact (projecten, donaties, Friends of IT4Kids). 
4. Over IT4Kids (ambassadeurs, Wie zijn we?, Hoe gaan we te werk?)

- Website
- Marketing middelenmix
- E-mail marketing
- Social Branding
- Tone of voice
- Hashtags
 
Daarnaast willen we 2 maal per jaar freepublicity 
bewerkstelligen en 2 landelijke media 
campagnes realirseren via ons netwerk. 
Met als doel: zoveel mogelijk hardware ophalen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIE
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MEERJAREN BEGROTING
Periode 2020-2023

ACTIVITEITEN FINANCIËN
Het aankomende jaar zal IT4Kids sterk groeien in de doelrealisatie; zowel
kwantitatief als kwalitatief. Zo zal het aantal hardware donaties
verdubbelen, De jaren erna is 33% groei opgenomen. De bijdrage aan
aantal samenwerkingen met goede doelen met 30% groeien. Aan de
organisatiekant heeft dit geleid tot groei. In 2020 een manager
partnerships & projects begonnen.
 
Voor de financiële administratie is de kerntaak het voeren van een
gedegen administratie en een transparante vastlegging. BDO heeft dit in
2020 geïmplementeerd en wordt deels intern uitgevoerd. 
 
Het hoofddoel voor 2020 is om de administratieve processen en
vastlegging volgens de richtlijnen van het CBF te organiseren. Een juiste
vorm van frequente rapportage is een van de doelstellingen. De
penningmeester neemt dit i.s.m. de directrice op zich. Daarnaast heeft
IT4Kids een adviseur van Orchestra aangesteld om de begeleiding te
verzorgen.
 
Er zal planmatig gewerkt worden aan de jaarrekening, verantwoording en
begroting, zodat deze tijdig en inzichtelijk kunnen worden opgeleverd. 
 
RESERVES
Vanuit de ANBI voorwaarden dienen alle goede doelen met een ANBI
status ten minste 90% van de uitgaven aan het algemeen nut te
besteden. Met de huidige calculatie ziet dat er positief uit, maar om de
continuïteit van Stichting IT4Kids te waarborgen (indien door onvoorziene
omstandigheden minder inkomsten) dan wil de stichting over voldoende
financiële reserves beschikken. Op deze manier kan zij de
werkzaamheden van de Stichting voortzetten in deze lastige periode. In
2019 is een deel gereserveerd en voor 2020. Voor 2021 zullen wij het jaar
analyseren en beoordelen welk bedrag wij zullen reserveren.
 
MEERJARENBEGROTING
De samenvatting van de meerjarenbegroting is te zien op de volgende
pagina.
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