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Stichting IT4Kids zet zich primair in voor kinderen. Ondanks dat Nederlandse economie inmiddels weer uit de 
crisis is geklommen, betekent dit helaas niet dat er geen armoede meer is in Nederland. Uit de laatst bekende 
cijfers van het CBS zijn er momenteel zo’n 1,1 miljoen mensen die rond moeten komen van een laag inkomen. 
Dit betekent dat er in Nederland ongeveer 378.000 kinderen zijn die in armoede leven en die daardoor niet 
kunnen sporten zoals velen van hun leeftijdgenoten. IT4Kids maakt zich sterk om voor deze kinderen het 
verschil te maken. 

Stichting IT4Kids biedt 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. 

Al bijna 5 jaar is IT4Kids actief om haar doelstellingen te verwezenlijken. In de afgelopen jaren zijn we enorm 
gegroeid en kunnen we inmiddels bijna de 1 miljoen euro grens aanraken. Helpt u ook het komende jaar weer 
mee? 

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 

  



 

Uitbreiding bestuur 

IT4Kids is een groeiende stichting en krijgt ook steeds meer naamsbekendheid. Om het verder uitbouwen van 
IT4Kids en behalen van haar doelstellingen beter te faciliteren heeft het bestuur besloten om het bestuur uit 
te breiden met een extra lid. Dit nieuwe bestuurlid hebben wij gevonden in Frauke de Vos. Zij gaat zich 
voornamelijk bezig houden met de zaken rond communicatie en pr. 

Beloningen voor bestuursleden 

Om zo veel mogelijk geld ten goede te laten komen aan 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. Slechts voorgeschoten uitgaven mogen gedeclareerd worden bij de 
Stichting.  

Activiteiten 2017 

Schooljudo 

 
Ook in 2017 is IT4Kids de trotse partner geweest van Schooljudo. Mede door de ondersteuning van IT4Kids hebben in 
2017 ruim 21 duizend kinderen van 206 basisscholen uit lage SES wijken kennisgemaakt met judo en is er weer hard 
gewerkt aan de waarden vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel veel plezier. 
Deze kinderen hebben Skills for Life meegekregen 

Krajicek Foundation  

  

Voor 2017 is IT4Kids een partnership aangegaan met de Richard Krajiceck Foundation. Mede dankzij IT4kids konden zij 
een mooi sportevent voor meiden in aandachtswijken organiseren. 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. Met 150 deelnemers werd op zondag 2 juli in Almere dit Krajicek MeidenEvent georganiseerd. Er werd leuk 
gevoetbald onder leiding van o.a. international Daphne Koster en getennist. Ook namen de meiden enthousiast deel aan 
een geweldige danceworkshop. 

Naast het sporten, maakten de meiden elkaar mooi tijdens de Hair & Make-Up workshop met hulp van professionele 
visagisten. 

Rolmodellen 

In 2017 heeft IT4Kids de tennisser Guy den Heijer, de skier Fabian Solheim en de triatleet David Fuller  financieel kunnen 
ondersteunen en als rolmodel kunnen koppelen aan IT4Kids. Deze sporters hebben als kind wél de kans gekregen om te 
sporten en zijn met hun sportieve ambities voor vele kinderen een rolmodel. Het bestuur heeft in 2017 besloten dat dit 
jaar het laatste jaar is om op deze wijze de rolmodellen financieel te ondersteunen. Dit om te zorgen dat er nog meer 
geld fysiek gaat naar de ambitie en doelstellingen van de stichting. 

Overig 
Naast ondersteuning van de door IT4Kids gekozen projecten willen sommige donateurs een eigen goed doel bepalen. In 
2017 heeft IT4Kids hierdoor de volgende stichtingen kunnen ondersteunen met een mooi bedrag: 

Jeugdsportfonds 
Stichting het Vergeten Kind 
Stichting Team Doelbewust 
Linda Foundation 
KidsRight 

Warchild 

Cliniclowns 

Gala 

In 2017 heeft IT4Kids voor de tweede keer een gala georganiseerd. Met dit gala is het fantastische bedrag van € 393.218 
opgehaald. Met diverse initiatieven zoals een veiling en een loterij werd dit bedrag opgehaald. De driehonderdtachtig 
gasten, bestaande uit relaties, donateurs, partners, klanten en sporters, konden bieden op items als een vip-
arrangement naar de grandprix van Monaco of een vip-trip naar Ibiza. De presentatie van de avond was in handen van 
Gordon en er waren optredens van onder anderen Shazèm en de Singer-Songwriter Raffie van Maren. 

Financiële steun 

IT4Kids zou haar werk niet kunnen doen zonder de financiële steun van donateurs en sponsors. In 2017 mochten we 
weer veel mooie bijdragen ontvangen. 

In totaal hebben wij 102 donaties van ruim 60 donateurs mogen ontvangen. Het totale donatiebedrag kwam hiermee in 
2017 op het geweldige bedrag van € 186.963,- Dit is exclusief het geweldige bedrag van € 393.218,- van het gala. 

Wij, maar ook de sportende kinderen, zijn erg blij en dankbaar voor dit geweldige bedrag. Hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid bij onze stichting. 

  



 

Financieel jaaroverzicht 

Een toelichting op de inkomsten en uitgaven 
De totale baten in 2017 bedragen € 582.804. Deze liggen € 360.285 hoger dan 2016. Dit komt door groei in het aantal 
hardwaredonaties, maar ook door geldelijke donaties. Verder heeft IT4Kids in 2017 het gala geheel zelfstandig 
georganiseerd. 

De totale lasten 2016 bedragen € 447.358. 2017 kon uiteindelijk afgesloten worden met een positief resultaat van ruim 
€ 130.000. Hiermee is een goede basis gelegd om door te gaan me onze plannen tot 2020. 

   

 

Balans 2017

Vlottende activa

Liquide middelen 253.094                           

Belastingen 8.574                                

Debiteuren 73.955                             

vooruitbetaalde bedragen

335.622        

Totaal Activa 335.622        

Eigen Vermogen 132.388                          

Resultaat boekjaar 135.446                           

267.834        

Vlottende passiva

Crediteuren 67.787                             

Schulden aan rekening courant  

67.787          

Totaal Passiva 335.621        

controle 0                     



 

   

 

Opbrengsten    

Giften en Donaties:

Diverse donaties 67.721                        

Donaties via opkoop hardware  119.242                     

Opbrengst Gala 2016 2.624                          

Opbrengst Gala 2017 393.218                     

Totaal     582.804 

Lasten    
  

Bankkosten  1.274                          

Reclamekosten 1.893                          

Galakosten 232.137                     

Administratiekosten 11.693                        

Div. Kantoorkosten 124                              

Div. Sponseringen/donatie

Fabian Wilkens Solheim 7.500          

David Fuller, maart 2017 3.270          

Guy dden heijer 7.500          

Richard Krajicek foundation 79.600       

net. st. ter bevordering / judo op azc katw 1.200          

st.team doebewust 3.200          

st. vergeten kind 11.386       

cliniclowns 4.185          

jeugdsportfonds 11.451       

reddinsbrigade amstelveen 132             

jeugdsportfonds zaanstreek 917             

war child 2.400          

roparun 1.700          

Linda foundation 3.400          

kidsright 1.700          

SCHOOLJUDO 60.500       

div. kleine donaties 198             

200.238                     

Totaal     447.358 

Resultaat     135.446 

Resultaat  2017



 

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. 

 

 


