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“Wij helpen jongeren vooruit in een digitale wereld.”

DigitalForYouth.be ijvert ervoor dat kinderen en 
jongeren in België vrije toegang tot een laptop 
hebben. We willen hun interesse in technologie 
stimuleren en hun digitale vaardigheden verbeteren. 
Daarom geven we ICT-steun aan jeugdorganisaties. 
Om dat te bereiken zamelen we bij de bedrijfswereld 
zoveel mogelijk afgeschreven laptops en financiële 
middelen in. 

14.579 
laptops ingezameld
In 2020 verzamelden we maar liefst 14.579 laptops. 
Het leeuwendeel daarvan kwam tijdens de eerste 
coronagolf bij ons terecht. Maar ook tijdens het 
najaar van 2020 vertrouwden veel bedrijven hun 
verouderd ICT-materiaal aan ons toe. Wij verzekeren 
de toestellen van een waardevol tweede leven  
bij jeugdorganisaties. In totaal schonken 117 bedrijven  
en organisaties in België ons laptops. 

879.910,36 EUR  
ingezameld
Naast laptops haalden we in 2020 ook financiële 
middelen bij particulieren en bedrijven op.  
Die gebruiken we om logistieke activiteiten  
te bekostigen. Wat daar juist onder valt?  
Het transport van ICT-materiaal, verwijderen van  
data of software op geschonken toestellen, 
refurbishen en opnieuw verzenden van de 
ingezamelde laptops enz. Dankzij 1.193 donateurs 
verzamelden we in totaal 879.910,36 EUR.  
Daarnaast ontvingen we subsidies van de 
Vlaamse overheid (977.553,39 euro), de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (120.000 euro),  
de Brusselse regering (15.000 euro) en de  
Duitstalige gemeenschap (60.000 euro).

15.032  
laptops verdeeld
Dankzij de steun van onze vele partners en donoren 
verdeelden we in 2020 in totaal 15.032 laptops  

Impact van 
DigitalForYouth.be
in 2020

onder jongeren in België. Door de coronacrisis  
lag de focus in de eerste jaarhelft op laptops  
verdelen onder scholen. We creëerden voor  
zoveel mogelijk jongeren de kans om deel te  
nemen aan afstandsonderwijs. In totaal ontvingen  
377 scholen in België laptops via DigitalForYouth.be. 
Daarnaast steunden we ook 68 sociale organisaties, 
vooral via onze samenwerking met de  
Koning Boudewijnstichting. 

“Op een warme avond in de zomer van 2019, werd 
DigitalForYouth.be boven de doopvont gehouden  
bij de notaris. Onze oorspronkelijke ambitie voor  
de eerste jaren: 1.500 laptopdonaties krijgen,  
ze opknappen als nieuw en weggeven aan 
organisaties die met jongeren aan de slag gaan  
rond digitale vaardigheden. Die 1.500 laptops  
werden er in 2020 uiteindelijk heel wat meer…”
- Philip Du Bois, voorzitter raad van bestuur
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Laptops Belgische scholen

• I.s.m. de Vlaamse overheid:  
11.011 laptops voor scholen in Vlaanderen

• I.s.m. de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de  
Franse Gemeenschapscommissie:  
1.350 laptops voor scholen in Brussel

• I.s.m. de Duitstalige gemeenschap:  
500 laptops voor scholen in  
Duitstalig België

• I.s.m. de Fédération Wallonie-Bruxelles: 
1.070 laptops voor scholen in Wallonië

Activiteiten  
in 2020
Laptops voor  
Belgische scholen

Bij het begin van de coronacrisis moest onderwijs 
van de ene dag op de andere vanop afstand 
georganiseerd worden. Bij DigitalForYouth.be werden 
we daardoor letterlijk overspoeld met aanvragen  
voor laptops. 

Eind maart 2020 stapten we naar bevoegde overheden 
met een actieplan: onze scholencampagne. Die hield  
in dat we een grote inzameling van laptops en 
middelen organiseerden om zoveel mogelijk  
jongeren te helpen. Zo konden we leerachterstand  
en digitale uitsluiting tegengaan.

10.000 laptops voor Vlaamse scholieren

Samen met de Vlaamse overheid gaven we eind 
maart het startschot van onze campagne:  
de inzameling van 10.000 laptops. 

Dankzij een ongekende solidariteitsgolf behaalden  
we eind mei onze ambitieuze doelstelling:  
tijdens een persconferentie met minister van Onderwijs 
Ben Weyts overhandigden we symbolisch de 10.000ste 
opgeknapte laptop in een Gentse school.  

Tegen de afsluiting van ons scholenproject in 
Vlaanderen hadden we 11.011 laptops verzameld. 

Scholencampagne reikt uit  
over heel België 

Na de Vlaamse scholencampagne gingen we  
op hetzelfde elan verder in de rest van België.  
Zo verdeelden we 1.350 laptops aan de scholen van  
de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissie 
in Brussel. 

Ook de Duitstalige Gemeenschap kreeg steun met 
zo’n 500 laptops voor de plaatselijke scholen. 

In juni 2020 volgde uiteindelijk ook de Fédération 
Wallonie-Bruxelles: zij uitten het initiatief om laptops 
te verdelen voor scholen in Wallonië. 
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Projectoproepen Koning 
Boudewijnstichting
DigitalForYouth.be verdeelde in 2020 ook laptops aan 
deelnemers van de projectoproepen via de Koning 
Boudewijnstichting. Via deze projectoproepen kunnen 
jeugdorganisaties in België drie keer per jaar gratis 
laptops én financiële ondersteuning aanvragen. 

In 2020 verdeelden we 1.101 laptops aan  
60 organisaties. De meeste daarvan ontvingen  
ook een projectsubsidie om de opstartkosten  
van de laptops te financieren. 

Jongeren programmeren  
bij Ave Regina
Ave Regina is één van de organisaties die in 2020 
laptops ontving via de Koning Boudewijnstichting. 
Het is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan 
jongeren en volwassenen met een mentale beperking, 
gedragsstoornissen of emotionele stoornissen.

Het grootste deel van de jongeren volgt school in  
het gewoon of buitengewoon onderwijs, buiten  
de instelling. Niet alle bewoners van de instelling gaan 
wekelijks naar huis. Daarom is het belangrijk om de 
vrije tijd van de bewoners leuk en zinvol in te vullen. 
Dat doen ze bijvoorbeeld door de organisatie van  
een programmeerklas. De laptops in de klas kreeg  
Ave Regina van DigitalForYouth.be. 

Digitale vaardigheden evolueren

Ave Regina reageerde op onze projectoproep.  
Hun dossier werd goedgekeurd en ze ontvingen 
zestien laptops. Genoeg voor de huiswerkklas én  
een mobiele programmeerklas, waar de jongeren  
op woensdagmiddag in kleine groepjes  
leren programmeren. 

Er is bij de jongeren grote interesse in programmeren, 
maar uiteraard ontwikkelen ze meer dan alleen 
digitale vaardigheden. ‘We zien dat logisch denken 
wordt gestimuleerd en dat ze probleemoplossend 
leren denken’, zegt projectverantwoordelijke 
Veronique Dewaet. ‘Door te programmeren leren ze 
nauwkeurig te werken en creatief te zijn. Wat onze 
kinderen hier leren, helpt hen ook op school.’ 

‘Zonder de laptops zouden maar vier of vijf kinderen  
in ons kleine computerlokaaltje terecht kunnen’,  
aldus Dewaet. ‘De pc’s die we hadden waren erg 
verouderd en ze liepen vaak vast. De laptops van 
DigitalForYouth.be zijn heel goed, het materiaal werkt 
zoals het hoort. En zo hebben onze jongeren meer 
plezier in wat ze doen.’, besluit Dewaet.

Laptops voor jeugdorganisaties

• 1.101 laptops verdeeld over  
60 jeugdorganisaties

• Financiële ondersteuning voor een 
totaalbedrag van €39.171

• Oprichting van programmeerklassen, 
zoals bij Ave Regina

https://www.digitalforyouth.be/gebeten-door-de-programmeermicrobe/
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Cijfers  
uit 2020

Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten 2.338.117,15
Omzet 74.916,69

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 2.263.076,20

Andere bedrijfsopbrengsten 124,26

Bedrijfskosten 1.941.027,92
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)

1.847.226,82
1.847.227,82

-1,00

Diensten en diverse goederen 61.093,29

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 32.707,81

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 397.089,23

Financiële opbrengsten 0,00

Financiële kosten 216,66
Recurrente financiële kosten 216,66

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 396.872,57

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 396.872,57

In juni 2021 werd DigitalForYouth.be uitgebreid 
financieel geaudit door bedrijfsrevisor  
Grant Thornton. Omdat onze organisatie werd 
opgericht op 31 juli 2019, had de audit betrekking 
op het verlengd boekjaar 2019-2020. Op 25 juni 
concludeerde de revisor dat de voorgestelde 
jaarrekening een getrouw beeld gaf van  
het vermogen en de financiële toestand van  
onze organisatie.

Op 29 juni keurde de eerste Algemene Vergadering 
van DigitalForYouth.be de jaarrekening goed.  
De resultatenrekening werd afgesloten met een 
winst van het boekjaar van €396.872,57. Dit resultaat 
is een opsteker om ons ook in 2021 in staat te stellen 
om op grote schaal laptops te blijven verdelen.

De volledige jaarrekening van DigitalForYouth.be  
is consulteerbaar via de Balanscentrale van  
de Nationale Bank.
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Bedankt voor jullie steun!
 
Dankzij donoren en partners, verkleinden we in 2020 de digitale kloof in België.

Doe ook een gift  
of laptopdonatie

Onze stichtende leden:

BE10 0000 0000 0404 met vermelding 
“960360: Fonds DigitalForYouth” 

of met de gestructureerde code 
***196/0360/00088***

Donaties vanaf 40 EUR zijn  
fiscaal aftrekbaar.

DigitalForYouth.be vzw
Philipssite 5/13
3001 Heverlee

info@digitalforyouth.be 
www.digitalforyouth.be

Volg @digitalforyouth.be op  
       LinkedIn  en      Facebook
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Laptops of ander IT-materiaal kan je 
eenvoudig doneren. Start met een 
mailtje naar laptops@digitalforyouth.be. 
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