Projecten goede doelen
Stichting IT4Kids (ANBI status en CBF-keurmerk) steunt projecten van Goede Doelen, clubs
en verenigingen voornamelijk in Nederland. De opbrengst van de donaties (afgeschreven
hardware, opbrengst IT4Kids fundraising events en overige donaties) wordt door het
bestuur en directie verdeeld. De opbrengst van de door een goed doel of vereniging
ingebrachte hardware komt ten goede aan het eigen project middels een verdeelsleutel.

IT4Kids is een Goed Doel dat projecten ondersteunt:
1.

Gericht op kinderen

Kinderen (6-18 jaar) die niet in de mogelijkheid zijn om te sporten vanwege financiële of
fysieke uitdagingen
2.

Gericht op sportkansen

De projecten die wij ondersteunen creëren van (duurzame) sportkansen voor
kinderen
3.

Nederlandse projecten

Wij ondersteunen projecten voornamelijk binnen Nederland
4.

Altijd impactvol

De projecten die wij ondersteunen moeten impact hebben. (1) Duurzame sportkans geven
aan een kind. (2) En/of veel mensen bereiken en daarmee bewustzijn creëren bij een groot
publiek.

Om een bijdrage van IT4Kids te ontvangen zijn er drie mogelijkheden:
1. Donaties via eigen ingebrachte afgeschreven hardware
Het landelijke, lokaal goed doel club of vereniging die aan één of meer van bovenstaande
criteria voldoet kan via haar netwerk zelf hardware inzamelen. Dit kan dus altijd! IT4Kids
zorgt voor gecertificeerde datawiping en/of afvoer. 70% van de waarde van de hardware
komt ten goede aan het eigen ingebrachte project/goed doel. 30% gebruikt IT4Kids voor de
handling en opbouw van reserves voor haar vaste schenkingen. Voor meer informatie stuur
een e-mail naar: info@it4kids.com

2. Vaste beneficianten
IT4Kids kent vaste bijdragen toe aan projecten van lokale of landelijke goede doelen die
aansluiten op minimaal 3 van bovenstaande criteria. De opbrengst voor de vaste bijdragen
haalt IT4Kids uit éénmalige donaties, opbrengst van IT4Kids fundraising events en eigen
hardwaredonaties van partners. Het bestuur beslist op basis van het voorgestelde project
welk initiatief een vaste beneficiant wordt.

3. Een combinatie van 1 & 2
De vaste beneficiant kan haar bijdragen verhogen door haar relaties te activeren om
afgeschreven hardware te doneren. De gedoneerde hardware uit het netwerk van een
vaste beneficiant komt direct ten goede van het goede doel en/of desbetreffende project.

Aanvraag tot steun voor vaste beneficianten
Vanuit de netto opbrengsten van donaties geeft IT4Kids steun aan organisaties die werkzaam
zijn op het gebied van kinderen, die kinderen (sport)kansen geeft die niet in de gezinnen leven
die de financiële middelen hebben of kinderen die een fysieke uitdaging hebben.
Eénmaal per jaar besluit het bestuur en de directie van IT4Kids over de toekenningen. Het
aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van(de groei van) de opbrengst
van IT4Kids. Afhankelijk van de omvang van de meeropbrengst en de vooruitzichten voor de
komende jaren laat de commissie. nieuwe goede doelen / organisaties toe tot de kring van
vaste beneficianten.

Voorwaarden
De kandidaat-beneficiant is een stichting of vereniging met een erkende staat van dienst.
Voor een vast beneficiantschap dient de organisatie te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•

Werkzaam in de sectoren welzijn en/of gezondheid, voorkeur sport
Aanvragen binnen de sector welzijn en gezondheid zijn gericht op sport en zijn
gericht op de uitsluiting van kwetsbare groepen in de samenleving.

•

Gericht op kinderen
Aanvragen zijn gericht op projecten met de doelgroep kinderen van 6 tot 18 jaar.

•

Impactvol & bereik
IT4Kids verwerft haar fondsen onder het bedrijfsleven. De doelen waaraan dit geld
wordt uitgekeerd genieten bij voorkeur een duurzame sport maatschappelijke
steun. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin de projecten impact hebben.
1. Duurzame (sport)kansen voor kinderen.
2. En/of veel mensen bereiken en daarmee bewustzijn creëren bij een groot
publiek.

•

Landelijk bereik
Bij voorkeur heeft de organisatie of stichting een landelijke uitstraling en bereik
en geniet de organisatie brede steun in de samenleving (en/ofimpact).

•

Professionele organisatie
De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen
dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is
en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt
en verantwoord geleid wordt. Voorkeur voor Erkenning Goede Doelen als ANBI of
CBF-keurmerk.

Procedure
•

Een goed onderbouwde, schriftelijke aanvraag dient uiterlijk 1 oktober in ons bezit te zijn.
Voor half december zullen wij de toekenning van de nieuwe beneficianten bekendmaken.

•

Bij de aanvraag verwachten wij bijgesloten de laatste jaarrekening, een (meerjaren)
begroting van het project/de plannen en wanneer relevant een tijdsplanning van het project.

•

De Stichting / organisatie ontvangt van ons vervolgens een schriftelijke reactie. Als de
aanvraag in behandeling wordt genomen volgt mogelijk een verzoek om nadere informatie
of een uitnodiging voor een gesprek.

•

Begin december beslist het bestuur over de definitieve toekenningen voor het
daarop volgende kalenderjaar.

•

Het bestuur heeft de bevoegdheid om bij de definitieve toekenningen de
bovenstaande criteria te wegen en daarbij af te wijken van één of meerdere van
bovengenoemde criteria.

•

Een duidelijke beschrijving wat voor impact jij denkt dat het project kan genereren voor
IT4Kids. Denk hierbij aan communicatie, awareness, leads voor hardware inzameling.

Voldoet jouw organisatie aan deze criteria? Dan kun je een aanvraag indienen.

IT4Kids
De BAAK Seaside
Derde verdieping
Koningin Astrid Boulevard 23
2202BJ Noordwijk
of per e-mail aan info@it4kids.com

