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VOORWOORD
2019 was het vierde jaar waarin Stichting TechNet Amstel & Venen actief is in De Ronde Venen,
Nieuwkoop en Uithoorn. In de loop van 2019 is het gebied uitgebreid met Aalsmeer. 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 2019
• Techniek Driedaagse, het jaarlijkse techniekevenement waarbij in 2019 meer dan 3.500 kinderen
meededen aan technische workshops, georganiseerd door meer dan honderd technische bedrijven uit
de branches; Agri-techniek, Automotive & Logistiek, Bouw, ICT, Installatietechniek, Metaal & Kunststof
en Robotica. In 2019 is een achtste branchehoek toegevoegd; Recycling. In deze hoek hebben we de
leerlingen laten zien en ervaren dat afval uitstekend kan dienen als grondstof voor een nieuw product.
• Open Avond Techniek Driedaagse; is bezocht door ruim 1.600 ouders, kinderen en belangstellenden.
• Techniek Xperiences: zijnde gastlessen en bedrijfsbezoeken. In 2019 hebben scholen in de omgeving
zelf enkele gastlessen en bedrijfsbezoeken georganiseerd.
• Techniekwedstrijd; voor groep 7 en 8 van de basisscholen en klas 1 van de middelbare scholen. In
2019 was de opdracht ‘Bouw een zelf bewegend vervoersmiddel’. De leerkrachten kregen vooraf een
workshop en elke deelnemende klas een materialendoos.1.800 leerlingen deden mee aan de wedstrijd.
• Techniek Innovator; In 2019 heeft de regionale ‘boven schoolse’ Techniek Innovator basisscholen
maatwerk ondersteuning geboden, passend bij de behoeften van de scholen. Er zijn adviezen gegeven,
workshops voor leerkrachten en techniekmiddagen voor groepen 5 en 6 in het technieklokaal van het
VeenLanden College.
In 2019 hebben 61 technische beroepsbeoefenaren uit de regio meegedaan met de eerste editie van Veen
en Amstelland On Stage; een op zichzelf staand beroepenoriëntatie project voor vmbo-leerlingen. Stichting
TechNet Amstel & Venen draagt dit initiatief een warm hart toe. De leerlingen bereiden zich voor op school,
gaan tijdens het Beroepenfeest in gesprek met beroepsbeoefenaren over beroep en werkdag en brengen
twee weken later een werkbezoek aan de bedrijven.
Daarnaast heeft Stichting TechNet Amstel & Venen zich ingezet als samenwerkingspartner van Sterk
Techniek Onderwijs Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn).
Binnen dit samenwerkingsverband hebben vmbo-scholen in de regio Amstelland samen met het mbo en
bedrijfsleven voor de komende jaren het initiatief genomen om technisch onderwijs te actualiseren en te
versterken, de techniekteams te verbreden en de instroom in techniekopleidingen te verhogen. De
landelijke overheid draagt daaraan bij met de subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs.
Meer informatie, foto’s en video’s van onze activiteiten vindt u op www.technetamstelenvenen.nl. Ook in
2020 zullen bovengenoemde activiteiten door de stichting worden uitgevoerd.
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 2019
31-12-2019

31-12-2018

6.710

43.095

Activa
Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen
Diverse te ontvangen

541

Liquide middelen

34.849

18.975

totaal activa

42.100

62.070

41.167

58.831

933

3.239

42.100

62.070

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

2018

121.013

128.957

Activiteitenkosten

81.085

68.012

Projectbegeleiding

43.826

35.669

Algemene kosten

13.766

7.939

Totaal lasten

138.677

111.620

EXPLOITATIERESULTAAT

-17.664

17.337

BATEN
LASTEN

Toelichting
De stichting heeft geen winstoogmerk, maar wil proberen over de eerste 5 jaar
een kapitaal van ongeveer éénmaal de jaarlijkse kosten op te bouwen om zo de
continuïteit van de activiteiten - zoveel als mogelijk - is te waarborgen.
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