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Jaarverslag 2018
Stichting IT4Kids zet zich primair in voor kinderen. Ondanks dat Nederlandse economie weer op volle toeren
draait en de werkeloosheid laag is, betekent dit helaas niet dat er geen armoede meer is in Nederland.
Armoede onder kinderen is extra schrijnend omdat kinderen geen invloed kunnen hebben op hun
gezinssituatie, de oorzaken en oplossingen van armoede. Armoede belemmert hun ontwikkeling en zorgt
ervoor dat ze hun talenten niet optimaal kunnen benutten. Daarmee draagt armoede onder kinderen ook bij
aan verscherping van een tweedeling in de maatschappij (SER en Kinderombudsman, 2018). Op korte termijn
zorgt opgroeien in armoede er bijvoorbeeld voor dat er geen geld is voor een fiets, computer of lidmaatschap
van een sportclub. Kinderen kunnen niet maatschappelijk meedoen zoals andere kinderen in hun omgeving.
Op de langere termijn lopen deze kinderen een grotere kans op onder meer fysieke en psychische problemen.
Arme kinderen komen sneller in sociaal isolement terecht, doen het vaker slecht op school en lopen een
groter risico op dakloosheid. Verder lopen ze later als volwassene meer risico op een leven in armoede.
Anders gezegd: armoede is deels overerfbaar (o.a. SER, 2017).
Sporten is voor de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Naast het spelen met leeftijdsgenoten worden
ook waarden en skills als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies geleerd bij het meedoen
aan sporten. Waarden en skills die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven. IT4Kids vindt dat elk kind moet
meedoen! En daarom maakt IT4Kids zich sterk om voor deze kinderen het verschil te maken.
Stichting IT4Kids biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om de opkoopwaarde van hun vervangen IThardware 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 ruim 5 jaar is IT4Kids actief om haar doelstellingen te verwezenlijken. In de afgelopen jaren zijn we enorm
gegroeid en hebben inmiddels de 1 miljoen euro grens aangeraakt. Helpt u ook het komende jaar weer mee?

Missie
Ieder kind moet kunnen spelen en sporten
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.
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Waarden
Teruggeven, Doorgeven, Verbinden, Bewustwording
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.

Wijzigingen bestuur
IT4Kids is een groeiende stichting en daardoor steeds in ontwikkeling. In 2018 is Aat van de Polder
toegetreden tot het bestuur. Hij gaat zich onder andere bezighouden met fondsenwerving. Helaas hebben we
ook eind 2018 afscheid moeten nemen van 2 bestuursleden. Penningmeester Annemieke Kroon heeft te
kennen geven dat ze haar andere activiteiten niet meer kan combineren met haar bestuursrol en daardoor
genoodzaakt is te stoppen. Ook heeft Frauke de Vos aangegeven dat ze haar rol als bestuurslid neerlegt. Het
bestuur is erg dankbaar over alles wat ze voor de stichting hebben gedaan. Secretaris Martijn van Rijn neemt
tijdelijk de werkzaamheden van penningmeester op zich. Begin 2019 bepaalt het bestuur hoe de ontstane
vacatures worden ingevuld.

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 2018
Schooljudo
Ook in 2018 is IT4Kids de trotse partner geweest van Schooljudo. Mede door de ondersteuning van IT4Kids hebben in
2018 7 duizend kinderen van 54 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
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Krajicek Foundation
In 2018 is IT4Kids wederom de sponsor geweest van het meidenevent van Krajiceck Foundation. Op zondag 1 juli
organiseerden de Krajicek Foundation en IT4Kids voor de derde keer het Krajicek Meiden Event. Met meer dan 150
meiden was het een gezellige en sportieve dag in Sportcentrum Helsdingen in Vianen.
Het Krajicek Meiden Event is een dag speciaal voor meiden in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar. Juist in deze
leeftijdscategorie zien we dat het aantal meiden dat buiten speelt en sport achterblijft. Door het organiseren van dit
girls-only event kunnen de meiden in een veilige omgeving met elkaar verschillende sporten en spellen doen. Samen
met IT4Kids hopen wij de meiden te enthousiasmeren om (nog) vaker naar de Krajicek Playgrounds te komen.
Dit jaar konden de meiden kickboksen, voetballen en nieuwe urban sporten zoals yuki gassen en jump roping proberen.
Ook was er ruimte voor beauty. De meiden konden de handen helemaal zomerproof maken en daarnaast kregen ze van
professionele visagisten make-up tips & tricks.

FC Utrecht Maatschappelijk
In 2018 heeft IT4Kids een overeenkomst gesloten met FC Utrecht Maatschappelijk voor het voetbalseizoen 2018/2019.
Elk kind moet kunnen sporten ook als hier thuis te weinig financiële middelen voor zijn. Deze gemeenschappelijke
overtuiging maakt dat een partnership met een professionele partner als FC Utrecht maatschappelijk voor ons een
logische keuze is om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Met deze samenwerking willen we voor vele
kinderen in de provincie Utrecht het verschil maken en zorgen dat ze niet meer buitenspel staan.
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FC Utrecht organiseert ook dit jaar weer gemeentedagen in een 12 gemeenten in de provincie Utrecht. Samen met
IT4Kids kunnen dan 125 kinderen die niet kunnen sporten of uit een gezin komen die onder de armoedegrens leven, een
topvoetballer trainingservaring opdoen. FC Utrecht organiseert dan bij een lokale voetbalclub een middag. Vervolgens
gaan diezelfde kinderen met een bus, volledig georganiseerd door FC Utrecht, naar een wedstrijd in het stadion De

Galgenwaard. Door die koppeling aan de lokale voetbalclub wordt geprobeerd om deze kinderen aan het sporten te
houden.

Overig
Naast ondersteuning van de door IT4Kids gekozen projecten willen sommige donateurs een eigen goed doel bepalen. In
2018 heeft IT4Kids hierdoor de volgende stichtingen kunnen ondersteunen met een mooi bedrag:






Reddingsbrigade
Stichting het Vergeten Kind
Dag zonder zorgen
Warchild
Cliniclowns

Gala
In 2018 heeft IT4Kids voor de derde keer een gala georganiseerd. Met dit gala is het fantastische bedrag van € 402.500
opgehaald. Met diverse initiatieven zoals een veiling en een loterij werd dit bedrag opgehaald. Ruim vierhonderd gasten,
bestaande uit relaties, donateurs, partners, klanten en sporters, konden bieden op unieke veilingitems zoals het maken
van je eigen champagne in Frankrijk, een diner bij El Celler Can Roca en een bezoek aan het Rijksmuseum na sluitingstijd.
De presentatie van de avond was in handen van Rick Bransteder en er waren optredens van onder andere Kimberly,
Jacques Houdek en de FAFA showdancers.

6

Financiële steun
IT4Kids zou haar werk niet kunnen doen zonder de financiële steun van donateurs en sponsors. In 2018 mochten we
weer veel mooie bijdragen ontvangen.
In totaal hebben wij 90 donaties van ruim 60 donateurs mogen ontvangen. Het totale donatiebedrag kwam hiermee in
2018 op het geweldige bedrag van € 188.908,- Dit is exclusief het geweldige bedrag van € 402.500,- van het gala.
Wij, maar ook de sportende kinderen, zijn erg dankbaar en blij met dit geweldige bedrag. Hartelijk dank voor uw steun
en betrokkenheid bij onze stichting.

Financieel jaaroverzicht
Een toelichting op de inkomsten en uitgaven
De totale baten in 2018 bedragen € 462.140. En zijn hiermee € 120.664 lager dan 2017. Dit komt onder andere doordat
het gala in 2018 later gehouden werd en hierdoor financieel nog niet volledig afgehandeld was daardoor konden niet
alle baten van het gala in 2018 geboekt worden. Dus zullen in 2019 geboekt worden.
De totale lasten 2018 bedragen € 391.632. Zo kon 2018 afgesloten worden met een positief resultaat van ruim € 70.000.
Een mooi resultaat om door te gaan me onze plannen tot 2020.

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.
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JAARREKENING 2018
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

A C T I V A
2018

2017

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

-

-

72.842

82.529

297.706

253.093

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

________________

370.548

335.622

338.343

133.200
134.634

P A S S I V A

Reserves en fondsen
Reserves:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

________________

Schulden op korte termijn

338.343

267.834

32.205

67.788

________________

370.548

335.622
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties

273.232
188.908

395.842
186.963

Som der Baten

462.140

582.805

Lasten
Verstrekte subsidies of bijdragen
Activiteitskosten
Algemene kosten
Rente

146.371
229.628
15.181
452

200.238
232.137
13.710
1.274

Som der Lasten

391.632

447.359

70.508

135.446

Baten

Resultaat
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Resultaatbestemming 2018
Nadat het positieve saldo van enig boekjaar bekend is bij het bestuur besluit deze aan welke (ANBI)
instellingen uitkeringen gedaan zullen worden.
De winstbestemming van 2018 is als volgt:

Resultaat

2018

2017

Naar:
Bestemmingsreserve
Overige reserve

203.708

133.200
142.346

Van:
Bestemmingsreserve

133.200

140.100

70.508

135.446

Totaal

Ondertekening namens bestuur
Leiden, .. ……… 2019

Voorzitter

Penningmeester

J.A. Kool

A.C.M. van Berkel
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3

TOELICHTING ALGEMEEN

I. Algemeen
De stichting It4Kids is op 5 april 2012 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 55099246.
Boekjaar
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
De jaarrekening 2018 is zoveel mogelijk opgesteld volgens de Richtlijn 640 Organisaties zonder Winststreven.
Missie (doelstelling)
De doelstelling van stichting IT4Kids, statutair gevestigd te Leiden, wordt in de statuten als volgt omschreven:
Het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling in de
zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, met een voorkeur voor dusdanige instellingen
gericht op kind en sport; het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, het zij kinderen die vanuit hun
thuissituatie minder mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen, hetzij een kwetsbare doelgroep; het aanvaarden
van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

II. Grondslagen voor de waardering
Algemeen en continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Het stelsel van bepaling van
vermogen en resultaat dat is gehanteerd gaat uit van verkrijgingsprijzen.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Activa en passiva
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Indien een voorziening voor oninbaarheid
gevormd dient te worden, dan wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
12

III. Resultaatbepalingsgrondslagen
Toerekening opbrengsten en kosten
Alle structurele opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben.
De giften en donaties worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden
ontvangen en gewaardeerd tegen de reële waarde. De niet-financiële bijdrage die door inzet van vrijwilligers
wordt geleverd, wordt niet in de resultatenrekening verantwoord.
De op de opbrengsten drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.
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3.1 TOELICHTING OP DE BALANS OP 31 DECEMBER 2018

A C T I V A

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde bedragen HTD

Liquide middelen
ING betaalrekening

2018

2017

€

€

27.410
15.676
29.756

8.574
73.955

72.842

82529

297.706

253.093

297.706

253.093
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3.2 TOELICHTING OP DE BALANS OP 31 DECEMBER 2018

P A S S I V A
Bestemmingsreserve
Het bestuur besluit jaarlijks welk deel van de winst bestemd wordt om aan specifieke doelstellingen te worden
besteed. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de bestemmingsreserve. Door de recente bestuurswisseling zijn er over
2018 geen bedragen specifiek bestemd.
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:

Stand bestemmingsreserve per 1 januari
Bij: bestemming resultaat
Af: besteding resultaat vorig jaar via staat van baten en lasten
Stand bestemmingsreserve per 31 december

2018

2017

€

€

133.200
133.200
-

140.100
133.200
140.100
133.200

Overige reserve
Afzondering van specifiek geoormerkt vermogen vindt plaats in de zogenaamde bestemmingsreserves. Het
bestuur acht het niet noodzakelijk een financiële buffer ter waarborging van de continuïteit van de activiteiten
van de stichting op lange termijn in de vorm van een continuïteitsreserve aan te houden, daar er geen vaste
lasten en langlopende verplichtingen zijn. Het restant vermogen betreft overige reserve, dit bedrag is vrij
aanwendbaar binnen de algemene doestelling van de stichting.
Het verloop van de overige reserve is als volgt:

Stand overige reserve per 1 januari
Bij: bestemming resultaat
Stand overige reserve per 31 december

2018

2017

€

€

134.634
203.709
338.343

-7.712
142.346
134.634

2018

2017

€

€

32.205

67.788

32.205

67.788

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers
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4.1 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving
Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

€

€

Opbrengst gala 2016
Opbrengst gala 2017
Opbrengst gala 2018

-11.168
-2.651
287.051

2.624
393.218
-

Totaal Giften en baten uit fondsenwerving

273.232

395.842

Vanaf 2016 wordt door de stichting jaarlijks een gala georganiseerd. Het gala van 2018 met als thema “Outside
the Box” vond op 3 november plaats in Huis ter Duin te Noordwijk.

Donaties
Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

€

€

Donaties via opkoop hardware
Diverse donaties

141.914
46.994

119.242
67.721

Totaal donaties

188.908

186.963

Bedrijven en particulieren doneren afgeschreven hardware aan de stichting. De hardware wordt aangeboden aan
professionele organisaties. De opbrengst van de hardware vormt de donatie.

16

4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

€

€

1.007
35.000
2.500
2.400
140
62.200
36.000
7.124
-

60.500
79.600
4.185
7.500
3.270
7.500
1.200
3.200
11.386
11.451
132
917
2.400
1.700
3.400
1.700
197

146.371

200.238

Lasten
Verstrekte subsidies of bijdragen
Reddingsbrigade
FC Utrecht Maatschappelijk
Warchild
Het Vergeten Kind
Dag Zonder Zorgen
Schooljudo
Krajicek Foundation
Clinicclowns
Fabian Wilkens Solheim
David Fuller, maart 2017
Guy den Heijer
Ned. St. ter bevordering judo op AZC Katwijk
Stichting Team Doebewust
Stichting Vergeten Kind
Jeugdsportfonds
Reddingsbrigade Amstelveen
Jeugdsportfonds Zaanstreek
War Child
Roparun
Linda Foundation
Kidsright
Diverse kleine donaties
Totaal verstrekte subsidies of bijdragen
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4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

€

€

Activiteitskosten
Galakosten 2017
Galakosten 2018

210.864
18.764

232.137
-

Totaal activiteitskosten

229.628

232.137

Algemene kosten
Reclamekosten
Administratiekosten
Diverse kantoorkosten

540
9.195
5.446

1.893
11.693
124

Totaal algemene kosten

15.181

13.710

Rente
Bankkosten en rente

452

1.274

Totaal rente

452

1.274

Lasten
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