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VOORWOORD
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. De stichting zal haar doel nastreven in met
name het noordelijk gedeelte van het Groene Hart en in Uithoorn.
2016 is het eerste jaar van de stichting Technet Amstel en Venen. De stichting is actief vanaf 1 januari 2016 en
definitief opgericht op 23 mei 2016. In de loop van het jaar is het bestuur gecompleteerd en dit bestaat per einde jaar
uit de heren: Th. Agterof, L.C.C. Andriessen, H. Ligthart, C.C.M. Scholten (penningmeester), J.G.M.A. Stokhof en
J. van Walraven (voorzitter). Begin 2017 heeft de stichting van de belastingdienst de status algemeen nut beogend
instelling (ANBI) ontvangen.
Meer dan 80 technische bedrijven uit het werkgebied leverden in 2016 een actieve bijdrage aan het werk en de
activiteiten van de stichting.
In 2016 hebben de eerste vier grotere activiteiten plaats gehad:
- een aantal bijeenkomsten met medewerkers van bedrijven en scholen.
- aan meer dan 20 basisscholen zijn lespakketten verstrekt om het geven van lessen techniek te ondersteunen.
De scholen die lespakketten hebben ontvangen, hebben ook aan een proefles meegedaan.
- meer dan 20 basisscholen hebben aan een knikkerbaanwedstrijd meegedaan.
- de eerste Techniek Driedaagse is georganiseerd in oktober.
De Techniek Driedaagse is geregeld door een zestal branchegroepen met bedrijven uit de branches Bouw,
Installatietechniek, Metaal & Kunststof, Automotive & Logistiek, ICT & nieuwe media en Robotica. De branchegroepen
hebben een tentoonstelling en workshops in hun vakgebied georganiseerd. De workshops werden begeleid door
medewerkers van de betreffende bedrijven en door vrijwilligers. Ruim 3.000 kinderen van de groepen 7 en 8 van de
basisscholen en de brugklassen van het voortgezet onderwijs hebben aan de dagen deelgenomen. Op de open avond
zijn nog eens ruim 1.000 bezoekers geweest. De reacties op de dagen waren steeds zeer enthousiast.
Ook in 2017 zullen dezelfde activiteiten door de stichting worden uitgevoerd en zullen enkele nieuwe activiteiten
worden toegevoegd.
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 en Venen

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31 december 2016 1 januari 2016
Activa
Vorderingen
Nog te ontvangen
bijdragen
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-
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totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen
bijdragen

totaal passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
BATEN

76.690

LASTEN
Aktiviteitenkosten
Projectbegeleiding
Algemene kosten

30.518
24.261
12.770

Totaal lasten

67.549
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