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Doelstelling
TechnoPromo is een stichting die jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar wil stimuleren
en enthousiasmeren voor bèta en techniek in de breedste zin van het woord. Zij wil door
haar activiteiten het imago van techniek in positieve zin ombuigen en een substantiële
bijdrage leveren aan meer en goed opgeleid technisch personeel voor de ( regionale )
arbeidsmarkt.
Visie
TechnoPromo wil een centrum zijn voor techniekpromotie en – educatie waarin jongeren
kennismaken met de wereld van techniek door hen in een realistische bedrijfsomgeving
technische en natuurwetenschappelijke principes te laten ontdekken.
Dit gebeurt in samenspraak met en steun van het regionale bedrijfsleven, het onderwijs
en de provinciale en lokale overheid.
Beleids- en activiteitenplan
Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk jongeren in de regio in een vroegtijdig
stadium kennis te laten maken met techniek.
Hiertoe is een grote hal van 500 m2 ingericht als educatief centrum voor techniek.
Jaarlijks bezoeken ruim 7000 leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs het
centrum waar zij op een professionele wijze worden begeleid bij het uitvoeren van de
opdrachten. De hal is 5 dagen per week geopend.
TechnoPromo organiseert tevens jaarlijks bedrijfsbezoeken voor ongeveer 700 leerlingen
van het basisonderwijs.
TechnoPromo ontwikkelt de volgende activiteiten :





Dagdelen voor de groepen 7 en 8 basisonderwijs
Dagdelen voor de leerjaren 1 en 2 voortgezet onderwijs
Kinderfeestjes
Bedrijfsbezoeken

Wijze waarop TechnoPromo inkomsten werft
TechnoPromo ontvangt van onderstaande instellingen/ organisaties financiële bijdragen:
* Regionale bedrijfsleven
* Provinciale en locale overheden
* Scholen
* Opleidingsfondsen en brancheorganisaties

De registeraccountant controleert jaarlijks de financiën van Stichting TechnoPromo. De
stichting beschikt niet over een vermogen in strikte zin. De verworven gelden worden
uitgegeven aan exploitatie van de technieklocatie ( huur e.d.). Verder zijn er personele
kosten.

Bestuurders ontvangen geen vacatiegelden.

Inzicht exploitatie TechnoPromo
Bijdragen en subsidies
Personele kosten
Huisvestingskosten + energie
Hulpmaterialen

€132.170,€ 88.950,€ 32.440,€ 10.780,-
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