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VOORWOORD
2018 was het derde jaar waarin de Stichting TechNet Amstel & Venen actief is in De Ronde Venen,
Nieuwkoop en Uithoorn. De stichting stelt zich ten doel om - in goede afstemming met het bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en overheid - het leren en werken in de technische branches te promoten, de
samenwerking te bevorderen op het gebied van technisch onderwijs, mede ten behoeve van voldoende
aanwas van vakbekwame medewerkers in de technische branches en het verbeteren van de aansluiting
van technisch onderwijs op de praktijk.
ACTIVITEITEN 2018
• Techniek Driedaagse, het jaarlijkse techniekevenement waarbij bijna 3.000 kinderen meedoen aan
technische workshops, georganiseerd door ruim honderd lokale ondernemers. Voor het eerst deed in
2018 de branchegroep Agri Techniek mee. Voor 2019 wordt geprobeerd ook een branchegroep
techniek in de zorg te organiseren. Om vooral ook meisjes te interesseren voor de techniek.
• Open Avond Techniek Driedaagse; speciaal voor ouders en belangstellenden. Met ruim 1.500
bezoekende ouders en kinderen.
• Eenmalig werd in 2018 samen met de ondernemersverenigingen uit De Ronde Venen, Uithoorn en
Nieuwkoop een forum georganiseerd over het toenemend tekort aan technisch geschoolde vakmensen.
Aan dit forum nam Arie Slob, minister van basis- en voortgezet onderwijs en media deel, naast
vertegenwoordigers van scholengemeenschap Thamen, Provincie Utrecht, de stichting SBB en het
bedrijfsleven.
• Techniek Xperiences: deze werden in 2018 voor het tweede jaar georganiseerd. De Xperience bestaat
uit een gastles en/of een bedrijfsbezoek. In 2018 werden 17 van deze Xperiences voor leerlingen van
scholengemeenschap Thamen georganiseerd.
• Techniek wedstrijden; voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs en de brugklassen. In 2018 was de
opdracht ‘Bouw een draaiende kermisattractie’. Bijna 1.500 leerlingen deden mee.
• Techniekinnovator; In 2018 is de Techniekinnovator gestart, een docent techniek van het VeenLanden
College die basisscholen helpt met het vormgeven van techniekonderwijs
• VMBO On Stage; in 2019 is gestart met de voorbereiding van deelname aan VMBO On Stage in 2019;
een beroepenoriëntatie programma dat vmbo-leerlingen helpt bij hun beroepskeuze, positief in de
schijnwerpers zet en bedrijven in contact brengt met hun toekomstige medewerkers.
Meer informatie, foto’s en video’s van onze activiteiten vindt u op www.technetamstelenvenen.nl. Ook in
2019 zullen bovengenoemde activiteiten door de stichting worden uitgevoerd.
In 2019 zal begonnen worden met docentstages, om docenten kennis te laten maken met bedrijven en
bedrijven met docenten. Het doel van deze ontmoetingen is elkaar en huidige technieken en werkwijzen te
leren kennen.
Door de minister is een nieuwe subsidieregeling voor het versterken van techniek onderwijs op het VMBO
in het leven geroepen. Via deze regeling komt voor de jaren 2020 t/m 2023 landelijk 100 miljoen per jaar
beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten scholen en bedrijven samenwerken in
een cluster. TechNet Amstel en Venen neemt deel aan het cluster Amstelland. Deze regio bestaat uit de
gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel, Amstelveen en Aalsmeer.
We willen graag onze dank uitspreken aan de scholen, bedrijven, instanties en vrijwilligers die de
activiteiten mogelijk gemaakt hebben.
J. van Walraven, voorzitter Stichting TechNet Amstel & Venen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018

31-12-2017

Nog te ontvangen bijdragen

43.095

12.350

Liquide middelen

18.975

30.086

Totaal activa

62.070

42.436

58.831

41.494

3.239

942

62.070

42.436

Activa
Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2017

128.957

104.870

Activiteitenkosten

68.012

33.876

Projectbegeleiding

35.669

35.272

Algemene kosten

7.939

3.369

111.620

72.517

17.337

32.353

BATEN
LASTEN

Totaal lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

Toelichting
De promotiekosten zijn met ingang van 2018 voornamelijk toegerekend aan de Techniek
Driedaagse. Ook de vergelijkende cijfers zijn aangepast.

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar wil proberen over de eerste vijf jaar een kapitaal van
ongeveer éénmaal de jaarlijkse kosten op te bouwen om continuïteit van de activiteiten te
waarborgen.
.
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