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Missie 

Stichting IT4Kids helpt kinderen zich te ontwikkelen.  Zij heeft daarbij een speciale focus op kinderen die vanuit hun 

thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. IT4Kids wil hen op een natuurlijke manier een 

noodzakelijk steuntje in de rug te geven. De middelen waar IT4Kids voor kiest om dit te helpen bereiken zijn sport 

& spel.  

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 

Doelstellingen 2018 – 2020 

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 twee vaste partners, die optimaal passen in onze doelstellingen. 

2. Het ondersteunen of organiseren van kleinere lokale initiatieven.  

3. Optimale benutting van partnerships, middelen, markt en kansen . 

Ambities 

IT4Kids wil samen met haar vaste partners (combinatie) als onderscheidende partijen gezien worden  ‘die het 

verschil maken’. De ambitie is het realiseren van haar doelstellingen via heldere uitgangspunten.  

Financiering 

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen van IT4kids wordt gevormd door 

subsidies, giften, donaties en hetgeen op andere wijze verkregen wordt. De financiering van het proces van in 

werking stelling van alle activiteiten  vindt voorts plaats door het genereren van fondsen via het zogenaamde Asset 

Recovery proces van Infotheek Groep aangevuld door rechtstreekse fondsenwerving vanuit IT4Kids acties. De 

kosten van de stichting moeten grotendeels gedragen worden door de primaire partners van IT4Kids. De stichting 

heeft als doelstelling in 2018 volledig zelfstandig te opereren. 

 



 

Bestuur 

Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van IT4Kids en is belast met het besturen van de stichting. De 

bestuurders van IT4Kids worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal drie jaar. Het huidig 

bestuur bestaat uit de volgende leden. 

Voorzitter – Mirjam Roos 

Penningmeester – Annemieke Kroon 

Secretaris – Martijn van Rijn 

Marketing & Communicatie – Frauke de Vos 

Fundraiser - Aat van de Polder 

Partners & Relaties - Tom van Leuven 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit 

criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk 

persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap 

hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het 

bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert  minstens twee keer per 

jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Een maandelijks overleg vindt plaats over de te volgen 

strategie en afstemming van de actiepunten. 

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit overleg met instanties, financiële acquisitie (contact 

met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid).  

De bestuurders van IT4Kids vervullen hun functie  op vrijwillige basis.  

Budget 2018 

2018 
 

In 

Startbalans 1/1/2018 
 

€ 135.446 

  
Uit 

Richard Krajicek Foundation 
 

€ 50.000 
Schooljudo 

 
€ 50.000 

Kleine lokale initiatieven 
 

€ 35.000 
 

  
   

Schooljudo 

Kracht van Schooljudo. Kinderen Skills for Life meegeven! 

Met Schooljudo leveren we een belangrijke bijdrage aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Maar ook op de 

middelbare school. Met echte judomatten en complete Schooljudopakken toveren we de gymzaal van de school 

om tot een dojo en zorgen we voor een totaalbeleving. Tijdens de lessen wordt er samen met onze Entertrainers, 

met een speciaal lespakket, hard gewerkt aan de waarden vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, 

beheersing, samenwerken en heel veel plezier. Schooljudo en IT4Kids zetten zich samen in voor de scholen in de 

lagere SES klassen (sociaal economische status).Het afgelopen school hebben ruim 21 duizend kinderen van 206 

basisscholen uit lage SES wijken kennisgemaakt met judo en Skills for Life meegekregen 

 

 



 

Richard Krajicek Foundation 

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.  

Veilig buiten spelen en elkaar ontmoeten dicht bij huis? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet voor kinderen in 

aandachtswijken. Dat ontdekt toptennisser Richard Krajicek als hij in 1996 Wimbledon wint en hen een tennisclinic 

geeft. Geraakt door hun plezier krijgt hij het idee om meer voor die kinderen te doen. Zijn droom? Kinderen in 

aandachtswijken in staat stellen om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Dankzij de deskundige en 

intensieve begeleiding op de Krajicek Playgrounds krijgen deze kinderen de kans zich in een veilige omgeving op 

een positieve manier te ontwikkelen. Zo zijn zij een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt. Over het hele 

land verspreid zijn er 100 actieve Krajicek Playgrounds waar dagelijks meer dan 4000 kinderen samen spelen en 

sporten. Ook dit jaar wil IT4Kids samen met Krajicek Foundation het jaarlijkse meidenevent organiseren. Een mooi 

sportevent voor meiden in aandachtswijken. Zeker allochtone meisjes hebben vaak een forse achterstand in 

sportdeelname. Door dit event kunnen meisjes die niet vanzelfsprekend gestimuleerd worden vanuit huis, die de 

middelen niet hebben en/of niet mogen sporten voor gemengd publiek ook deelnemen aan een geweldig 

sportevent. 

Marketing 

IT4Kids zal  streven naar maximale naamsbekendheid met minimale middelen. Zij maakt hierbij gebruik van de 

resources van partners, onder andere Infotheek Group (CRM, emailsoftware, tools, bestickerde poolauto). IT4Kids 

maakt voorts gebruik van o.a. social media en emailnieuwsbrieven. Eind 2018 wordt een groots gala georganiseerd 

waarbij het merendeel van het te werven geld worden geworven bij leveranciers, partners en klanten uit het 

netwerk van het bestuur. 

Donateurs 2018 

IT4Kids zal zich inzetten om 100 nieuwe donateurs voor IT4Kids te werven (middels donatie hardware of geldelijke 

donaties). Daarnaast zal IT4Kids zich inzetten voor het behouden van bestaande donateurs. De donaties zullen 

naar percentuele verdeling worden verdeeld over de goede doelen, als ook voor het aantrekken van nieuwe goede 

doelen, met een overeenkomstige visie als IT4Kids. 

 

Leiden, 2018. 


