Jaarplan 2019

Missie IT4Kids: ieder kind moet sporten en spelen!
Kinderen moeten kunnen participeren: spelen, sporten, meedoen, plezier maken en zelfvertrouwen
ontwikkelen met leeftijdsgenoten. Ieder kind moet sporten en spelen! Veiligheid, geborgenheid, ‘er
toe doen’, eigenwaarde, zelfvertrouwen, ‘gewoon kind zijn’ en onvoorwaardelijke steun van
professionele volwassenen zijn daarbij cruciale elementen.
Stichting IT4Kids helpt daarbij. Zij heeft daarbij een speciale focus op kwetsbare kinderen: kinderen die
vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen op sportief vlak. IT4Kids
wil hen op een natuurlijke manier een noodzakelijk steuntje in de rug te geven. IT4Kids genereert
fondsen om dit samen met professionele partnerorganisaties te realiseren.
Waarden
Het bestuur en vrijwilligers van IT4Kids hebben met elkaar de volgende kernwaarden gedefinieerd, die
bepalend zijn voor het eigen doen en laten. IT4Kids wil graag:
• Teruggeven: iets betekenen voor een ander.
• Doorgeven: met het doorgeven van hardware, creëren donateurs niet alleen fondsen
waarmee kinderen kunnen sporten, maar men doet ook iets goeds voor het milieu.
• Verbinden: wij geloven dat mensen samen mooie dingen maken, en verbinden dan ook in ons
netwerk.
• Bewustwording creëren: wij zien het als onze taak om kennis te delen: het belang van sport,
de kansen die IT apparatuur kunnen bieden.
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 enkele 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.
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 kosten van de
stichting worden volledig door IT4Kids gedragen, daar de stichting met ingang van 2019 volledig
zelfstandig opereert.
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 - Martijn van Rijn
Commercie - Aat van de Polder
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 tweemaandelijks 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.
Raad van Advies
In 2019 zal een Raad van Advies worden ingesteld, die ten doel heeft om het bestuur te adviseren.
Deze Raad zal bestaan uit ondernemers, CEO’s, bestuurders en sporters.
Vrijwilligers
In 2019 zullen nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken voor diverse werkzaamheden, met als doel
het vergaren van expertise en het drukken van de kosten..
Budget 2019
Zie Excel
Marketing
IT4Kids zal streven naar maximale naamsbekendheid met minimale middelen. In 2019 zal geïnvesteerd
moeten worden in een nieuwe website, corporate communicatie en social media. Eind 2019 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 2019
IT4Kids zal zich inzetten om 50 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 worden verdeeld over de goede doelen, als ook voor het aantrekken
van nieuwe goede doelen, met een overeenkomstige visie als IT4Kids.
Activiteiten 2019
IT4Kids hoopt dat zij bijdraagt aan het vergroten van de awareness waar ze het allemaal voor doet.
Sport draagt bij aan zoveel goeds, op fysiek vlak, sociaal vlak. Sport draagt bij aan de ontwikkeling ook
op professioneel vlak. De waarden die sport ons bijbrengt, zijn van cruciaal belang in ons verdere leven.
Om hier veel aandacht voor te vragen, maar om ook focus aan te brengen, kiest IT4Kids het komend
jaar een hoofdthema. Dit thema dient als paraplu en toets voor het gros van de activiteiten die we
ondernemen op marketing vlak.
Het thema voor 2019: Social Impact à erbij horen, ertoe doen, het tegengaan van pesten, voorkomen
van eenzaamheid, zelfvertrouwen, maar ook iets doen voor een ander valt hieronder. Dit thema komt
terug in alle activiteiten online en gebruiken we ook naar de pers toe. Feiten, nieuwtjes verzamelen
we omtrent sport en posten we namens IT4Kids.
Leiden, 2019

