Jaarverslag
2017

Stichting Wetech

Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................3
1. Inleiding en doelstelling van de Stichting ..................................................................4
2. Samenstelling bestuur en vergaderdata ....................................................................6
3.1 Deelnemersvergadering 2017 ...................................................................................7
3.2 Diploma MBO Gilde/Roc Rivor (juli 2017) .............................................................10
3.3 Paul Rosenmöller bezoekt Gilde (okt. 2017) ........................................................11
3.4 Bezoek Minister Slob en Van Engelshoven (nov. 2017) .....................................13
3.5 Sollicitatie gesprekken onderwijs (nov. 2017) .....................................................16
3.6 Afscheid Peter Wemmers (nov. 2017) ...................................................................17
3.7 Stagemarkt 2017 (dec. 2017) .................................................................................18
4. De MBO opleidingen op het Gilde Vakcollege Techniek groeien door .................19
5. TechExpress 2017 ........................................................................................................21
6. Leden .............................................................................................................................22
7. De financiën ..................................................................................................................23
8. De toekomst: 2018 ......................................................................................................25

Pag. 2

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Wetech.
In dit jaarverslag is terug te lezen dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de
school steeds meer gestalte krijgt.
Wij zijn als bestuur blij met de geweldige betrokkenheid van de bedrijven bij de school
en het technisch onderwijs in het algemeen.
Ook dit jaar hebben we met elkaar weer verschillende doelen mogen realiseren wat
natuurlijk alles te maken heeft met de bovengenoemde betrokkenheid. Door middel
van dit verslag willen wij u als bestuur u een inkijkje geven in wat er zoal is gebeurd in
het afgelopen jaar.
We hopen dat het u inspireert om samen met ons verder te gaan op de reeds
ingeslagen weg en dat wij ons voortdurend blijven verbeteren in het werven en
opleiden van jonge mensen in de techniek.
Wij zijn ook dankbaar dat we steeds opnieuw de kracht en de drive mogen ontvangen
om het vele werk te mogen doen en het ook beloond te zien.
Veel leesplezier toegewenst !

R. Vlot
Voorzitter.
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1. Inleiding en doelstelling van de Stichting
Wat is Stichting Wetech?
Stichting Wetech is de bedrijvenkring van het Gilde Vakcollege Techniek.
Wat zijn onze doelstellingen?
De Stichting heeft als oogmerk de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te
formaliseren en te professionaliseren. Allereerst gaat het daarbij om het ondersteunen en
mede vorm geven van kwalitatief hoogwaardig technisch beroepsonderwijs op het Gilde
Vakcollege Techniek.
De Stichting is (gespreks)partner in het vormgeven van het techniekonderwijs op het Gilde
Vakcollege Techniek. Dit om enerzijds, binnen de kaders van de onderwijswetgeving, de vraag
vanuit het regionale bedrijfsleven optimaal af te stemmen op het onderwijs en anderzijds mede
verantwoordelijkheid te dragen voor het goed opleiden van technisch talent. De Stichting richt
zich op het bevorderen van de instroom in technische opleidingen, rekening houdend met de
regionale ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ook het verbeteren van de mogelijkheden om
leerlingen op een praktische en eigentijdse manier zowel binnen als buiten de school
ervaringen te laten opbouwen t.b.v. technische beroepen, is een belangrijke doelstelling. Tot
slot is het verbeteren van het imago van de techniek in de regio een aandachtspunt.
Welke rol hebben bedrijven, onderwijs en overheid binnen de Stichting?
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en het onderwijs.
Het bedrijfsleven is opleidingspartner met betrekking tot de inhoud en vormgeving van het
onderwijs. Het bedrijfsleven krijgt, binnen de wettelijke mogelijkheden daarvoor, middels
Stichting Wetech invloed op de inhoudelijke invulling van het onderwijscurriculum en de manier
van begeleiden van de leerlingen. De bij de Stichting aangesloten bedrijven bieden garanties
voor stages, leerwerkbanen en ondersteunende activiteiten die door de Stichting geïnitieerd
en ondersteund worden.
Tussen het vmbo en het mbo is een overeenkomst gesloten. Het beleidsplan van de Stichting
vormt een onderdeel van de overeenkomst. Het vmbo en het mbo zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het vormgeven en het uitvoeren van de gemaakte afspraken en zullen
als zodanig ook vertegenwoordigd zijn tijdens de bestuursvergaderingen van de Stichting.
De overheid wordt betrokken als adviseur van de Stichting en kan daarin tevens de
overkoepelende economische belangen en behoeften inbrengen. De overheid ondersteunt de
doelstellingen van het Vakcollege en kan deze zo nodig ook mede faciliteren.
Brancheverenigingen, opleidingsbedrijven en toeleveranciers van het Gilde kunnen lid zijn van
de Stichting, maar hebben daarbij een aparte status. Zij zijn als belanghebbenden op eigen
titel lid van de Stichting. Dit betekent niet dat daarmee alle bedrijven die bijvoorbeeld in een
Opleidingsbedrijf participeren ook automatisch lid van de Stichting zijn. Ieder bedrijf dient
zelfstandig lid te zijn. Brancheverenigingen en Opleidingsbedrijven kunnen door hun
bijzondere positie juist wel aangewezen gesprekspartners zijn voor advies en ondersteuning
bij de uitvoering van activiteiten. Alle partijen kunnen zich onvoorwaardelijk terugtrekken.
Hoe worden bedrijven geselecteerd?
Alle bedrijven waar de scholen relevante contacten mee hebben (i.v.m. stages,
bedrijfsbezoeken of leerwerkbanen) kunnen zich aansluiten als deelnemer. Bedrijven worden
vanuit de Stichting actief benaderd om deelnemer te worden, maar kunnen ook zelf het initiatief
nemen en zich aanmelden. Een bedrijf wordt toegelaten als het voldoet aan de voorwaarden.
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Welke voorwaarden worden gesteld?
Een bedrijf dat deelnemer wil worden van de Stichting opereert in een voor de Stichting
bedrijfseconomisch relevant marktsegment.
Voorwaarden die gehanteerd worden zijn:
- Het bedrijf onderschrijft de statuten en het beleidsplan van de Stichting.
- Het bedrijf onderschrijft dat de Stichting een gezamenlijke (regionale) maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft. De doelstellingen van de Stichting zijn strategisch van aard en
gaan vóór directe individuele bedrijfsbelangen.
- Het bedrijf biedt kwalitatief goede stageplaatsen en/of leerwerkbanen. Daarvoor voldoet
het bedrijf onder andere aan de regeling “Voorwaarden erkenning als leerbedrijf” welke als
bijlage 1 is opgenomen bij dit beleidsplan. Dit betekent dat het bedrijf geregistreerd staat
als erkend leerbedrijf bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB).
- Bedrijven zijn op individuele basis lid.
Wie toetst of de bedrijven aan de voorwaarden voldoen?
Het secretariaat van de Stichting ziet er op toe dat de voorwaarden worden getoetst. Zij
adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een bepaald bedrijf. Indien daar
aanleiding toe is, zal het secretariaat ook toezien op tussentijdse controle betreffende het
naleven van de voorwaarden.
Samengevat: wat is het voordeel voor het bedrijfsleven?
- Actief betrokken bij het opleiden van toekomstige werknemers.
- Inspraak op de inhoud van het opleidingstraject.
- Afstemming van begeleiding op de werkvloer tijdens stages en leerwerkbanen.
- Voorkeurspositie bij stageplaatsen en leerwerkbanen van de Vakcollege leerling (zie ook
Hoofdstuk 5).
- Jongeren boeien en binden voor techniek (t.b.v. arbeidsmarktproblematiek).
Vrienden van Stichting Wetech
Naast deelnemers aan de stichting die voldoen aan de gestelde eisen zoals in dit hoofdstuk
beschreven, bestaat er ook de mogelijkheid om zich aan te melden als ‘Vriend van Stichting
Wetech’. Te denken valt bijvoorbeeld aan leveranciers van materialen en gereedschappen.
Deze organisaties kunnen meestal geen stageplaatsen o.i.d. leveren, maar ondersteunen de
(strategische) doelstellingen van het Gilde en van Stichting Wetech wel. Door zich als ‘Vriend’
aan te sluiten, is het mogelijk te participeren in de stichting, zich te profileren tijdens
bijeenkomsten van de stichting of van het Gilde en actief betrokken te zijn bij het bereiken van
de doelstellingen.
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2. Samenstelling bestuur en vergaderdata
Het bestuur Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek bestond in 2017 uit:

De heer R. (Rokus) Vlot

Directeur Transport Service Schelluinen

Voorzitter

De heer J. (Jan) van Wingerden

Algemeen directeur Klimaatservice
Holland B.V./Staal Gorkum B.V.

Secretaris

De heer G. (Gerard) de Gans

Vestigingsdirecteur Visscher Gorinchem

Penningmeester

De heer A. (Aart) de Jong

Directeur Bouwmensen Zuid-Holland zuid

Bestuurslid bedrijfsleven
(gestopt per 13-11-2017)

De heer P.C. (Peter) Wemmers

Concern Manager Opleidingen IHC Merwede

Bestuurslid
bedrijfsleven
(gestopt per 13-11-2017)

De heer J. (Jan) Blijenberg

Adjunct directeur TIBO-Veen

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer D.C. (Dick) Hoogendoorn

Directeur Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en Interieurbouw

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer A. (Arie) Schaap

Directeur De Klerk Werkendam

Bestuurslid bedrijfsleven
(gestart per 14-02-2017)

De heer C.H. (Henri) van Breugel

Locatiedirecteur Gilde Vakcollege Techniek

Bestuurslid school

De heer F. (Frans) van Woesik

Academiedirecteur ROC Rivor

Bestuurslid school

Jaarrooster 2017 met de vergaderdata:
Datum:

Doel:

Plaats:

14-02-2017

Vergadering bestuur

Visscher/Gorinchem

05-04-2017

Vergadering bestuur

Hoogendoorn/Werkendam

05-09-2017

Vergadering bestuur

De Klerk/Werkendam

13-11-2017

Vergadering bestuur

Klimaatservice/Hardinxveld-Giessendam

Het secretariaat van de Stichting werd in 2017 verzorgd door mevrouw Wilma van der Stelt.
(www.home-desk.nl).
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3.1 Deelnemersvergadering 2017
Op dinsdag 27 juni 2017 werd de jaarlijkse deelnemersvergadering gehouden bij Gilde
Vakcollege Techniek in Gorinchem.
De voorzitter, dhr. Rokus Vlot, van TSS; Transport Service Schelluinen gaf een terugblik en
vooruitblik op de voortgang van de Stichting. Ook dhr. Henri van Breugel, directeur Gilde
Vakcollege Techniek heeft een toespraak gehouden.
Ook werden de resultaten van de doorlopende leerlijn van het MBO in samenwerking met ROC
Rivor in Tiel getoond.
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Tijdens deze deelnemersvergadering is de nieuwe huisstijl van Wetech gepresenteerd door
Hilco van de Kraats. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met een 2-tal leerlingen (Jane
Duursma en Kim Wiltink) van ROC Rivor.
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Daarna was het tijd voor informeel samenzijn onder het genot van een buffet. Voorzitter van
de Stichting CVO-AV, dhr. Arjen Smits en wethouder dhr. Hans Freije waren uiteraard ook te
gast.

In de afdelingen zelf werd er doorgepraat over diverse zaken zoals de aansluiting van het
onderwijs met het bedrijfsleven, invoering van het vernieuwde examenprogramma voor het
VMBO, landelijke verwachtingen voor de techniek en de problematiek van het lokalentekort
voor Gilde Vakcollege Techniek in combinatie met alle innovatie.
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3.2 Diploma MBO Gilde/Roc Rivor (juli 2017)
Op 3 juli jl. was het weer een feestelijke avond op het Gilde.
Deze avond stond in het teken van de diploma-uitreiking van onze BBL leerlingen. Zo’n 46
leerlingen mochten deze avond hun diploma in ontvangst nemen.
Leerlingen, ouders en werkgevers waren genodigd om bij dit feestelijke moment aanwezig te
zijn. Maar natuurlijk was ook ROC Rivor aanwezig.
Een volle aula was het gevolg en in een korte plenaire bijeenkomst werd nog eens belicht hoe
het BBL traject groeit en wat er allemaal in ontwikkeling is. Ook de voorzitter van Wetech,
Rokus Vlot, sprak de gediplomeerde toe en wenste ze veel werkplezier en een mooie toekomst
toe.
Na dit plenaire gedeelte verdeelde we ons over de verschillende praktijkafdelingen waar de
mentor in het praktijklokaal het diploma uitreikte. Na dit officiële gedeelte stond er een hapje
en een drankje klaar in de praktijkgang.
We kijken terug op een geslaagde avond waarin we een periode van opleiden voor een groot
deel hebben afgesloten. Een aantal leerlingen heeft besloten om hier nog wat langer te blijven
om zo na hun niveau 2 diploma ook een niveau 3 diploma te halen.

Menno Alberts
Teamleider MBO
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3.3 Paul Rosenmöller bezoekt Gilde (okt. 2017)
Het Gilde Vakcollege Techniek heeft bezoek gekregen van dhr. Paul Rosenmöller (voorzitter
VO-raad) en dhr. Marcel Doodkorte (wethouder van onderwijs van de gemeente Gorinchem).
Het eerste deel van het bezoek stond het Gilde Vakcollege Techniek centraal als centrum voor
techniekonderwijs in de regio Gorinchem. Bij dit onderdeel was dhr. Marcel Doodkorte,
wethouder van onderwijs van de gemeente Gorinchem aanwezig.

In het tweede deel stond het strategische gesprek over de ontwikkeling van het
techniekonderwijs als geheel centraal. Bij dit gedeelte waren aanwezig ook aanwezig: dhr. Ton
de Groot (directeur Teylingen College KTS Voorhout, voorzitter Platform PIE, bestuurslid SPV,
bestuurslid Federatie vmbo Techniek), dhr. Leen Prins (directeur Schoonhovens College,
voorzitter platform BWI, bestuurslid SPV, bestuurslid Federatie vmbo Techniek) en dhr. Danny
Janssen (directeur Calvijn College, locatie Krabbendijk met een Vakhavo).
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Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers een
beeld van het technisch onderwijs op het Gilde.
Ondanks het drukke programma was er voldoende
tijd voor gesprek. Men ging, naast docenten en vmboleerlingen, ook in gesprek met bbl-leerlingen. Deze
leerlingen hebben het vmbo van het Gilde doorlopen
en zitten nu in het kader van de doorlopende leerlijn
op het mbo (bbl niveau 2 en 3) van het Gilde.
We kijken terug op een geslaagd bezoek!

Klik op de link hieronder om te lezen hoe dhr. Paul Rosenmöller na het bezoek over het
functioneren van onze school denkt.

https://www.vo-raad.nl/artikelen/279
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3.4 Bezoek Minister Slob en Van Engelshoven (nov. 2017)
Voor het eerste werkbezoek van de nieuwe ministers dhr. Arie Slob (Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media) en mevr. Ingrid van Engelshoven (Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO),
het Hoger Onderwijs (HO), Cultuur, Emancipatie en Wetenschap),werd het Gilde Vakcollege
Techniek in Gorinchem uitgekozen. Vandaag, 8 november 2017, werden wij vereerd door dit
hoog bezoek. Zij kwamen niet alleen, want ook de rest van ‘de top’ van het OCW (ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) was present.
Er was vooral interesse in de samenwerking tussen vmbo en mbo, zoals we die inmiddels een
aantal jaar op het Gilde kennen.
Voor ons een prachtige kans om ze onze school te laten zien en ze te laten ervaren hoe onze
leerlingen worden opgeleid tot gedegen vakmannen en vakvrouwen die hun bijdrage binnen
afzienbare tijd kunnen gaan leveren aan onze maatschappij.
Lees ook:

https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/algemeen/134104/het-gilde-blij-met-waardering-vanministers-van-onderwijs
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3.5 Sollicitatie gesprekken onderwijs (nov. 2017)
Als onderdeel van het schoolexamen Nederlands, houden de leerlingen van klas 4 een
sollicitatiegesprek bij hun docent Nederlands. De opdracht luidde: Schrijf een sollicitatiebrief
naar het bedrijf waar je na de SE-week stage gaat lopen. N.a.v. deze brief zal een
sollicitatiegesprek worden gevoerd. Om het allemaal meer betekenisvol voor de leerlingen te
maken, is het bedrijfsleven ingeschakeld. De bedrijven die lid zijn van onze bedrijvenkring zijn
aangeschreven om mee te doen. Vele bedrijven reageerden heel enthousiast. Ook na afloop
waren de reacties positief. Als bedankje was er voor ieder bedrijf een presentje. Dit mooie
initiatief gaat zeker op herhaling volgend jaar.
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3.6 Afscheid Peter Wemmers (nov. 2017)
Tijdens de bestuursvergadering op 13 november 2017 bij Klimaatservice Holland in
Hardinxveld-Giessendam, hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid dhr. Peter
Wemmers, werkzaam bij IHC Kinderdijk. Peter was vanaf de oprichting betrokken en wordt
hiervoor hartelijk bedankt.
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3.7 Stagemarkt 2017 (dec. 2017)
Op donderdag 14 december 2017 is er voor de 1e keer een stagemarkt georganiseerd
bij Gilde Vakcollege Techniek door de stichting Wetech.
Vanwege de grote behoefte aan goed technisch personeel in onze arbeidsregio voor
bedrijven en het belang van de Gilde leerlingen voor een stageplek met juiste
ondersteuning en toekomstperspectief, heeft stichting Wetech met groot succes een
stagemarkt georganiseerd. Deze stagemarkt is exclusief voor leden. Gezien de
gezamenlijke belangen zal dit een jaarlijks terugkerend evenement worden.
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4. De MBO opleidingen op het Gilde Vakcollege Techniek
groeien door
Op het Gilde Vakcollege Techniek wordt in samenwerking met ROC Rivor het BBL 2-3 traject
vorm gegeven. Concreet betekent dit dat de leerlingen worden ingeschreven bij ROC Rivor.
Het ROC is ook de eindverantwoordelijke met betrekking tot de borging en bewaking van de
kwaliteit. De lessen worden echter door de Gilde docenten gegeven. Een concept dat nu al
voor het 5e schooljaar staat als een huis. Leerlingen die na hun VMBO hier blijven bemerken
een naadloze aansluiting met het MBO. De leerling heeft in het MBO dezelfde mentor als in
het VMBO en dit wordt als erg positief ervaren. De mentor ziet de ontwikkeling van zijn leerling
en kan daar heel gericht op sturen. Daarnaast merken we dat ouders het prettig vinden dat
hun zoon of dochter in de bestaande omgeving zijn/haar vervolg opleiding volgt.
Als we terugkijken op de opleiding zien we een mooie groei ontstaan. Waar we in 2014 startte
met 24 leerlingen in het BBL traject zien we dat er in 2018 al 161 leerlingen in 5 verschillende
afdelingen worden opgeleid. Dit betekent wat voor de organisatie. Daar is dan ook goed op
geanticipeerd. Diverse functionarissen binnen de school coördineren dit proces. Waar veel
leerlingen zich aanmelden zien we ook een toename van gediplomeerde. Afgelopen zomer
hebben 46 leerlingen hun diploma van niveau 2 of 3 mogen ontvangen. Een prachtig aantal.
We zijn er trots op dat onze gediplomeerde hier in de regio aan het werk gaan en zo een mooie
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Als we naar de toekomst kijken zien we voor dit BBL traject nog allerlei mogelijkheden tot
ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is dat we dit jaar gestart zijn met de opleiding tot chauffeur
goederenvervoer (niveau 2). Dit is tot stand gekomen door de samenwerking met de
bedrijvenkring Wetech die dicht om het Gilde heen staat.
Ons doel is om VSV (vroegtijdig schoolverlaters) tot nul te reduceren. Elke leerling moet een
startkwalificatie kunnen halen. Ik mag met trots melden dat ons dat tot nu toe is gelukt.
Menno Alberts
Teamleider MBO
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5. TechExpress 2017
De TechExpress is een project
van 4 jaar binnen ROC Rivor,
dat gefinancierd wordt door
het Regionaal Investeringsfonds.
Doelstellingen TechExpress
1. Vernieuwing en flexibilisering technische opleidingen
2. Innovatie van de technische leeromgevingen
3. Instroombevordering niet-regulier
Vorming van Bedrijvenplatforms per afdeling
De ontwikkelingen in de techniek gaan hard. Om opleidingen op niveau te houden is de
samenwerking met bedrijven cruciaal. In het kader van de vernieuwing en flexibilisering van
de technische opleidingen zijn 7 bedrijvenplatforms opgericht met deelname van minimaal 6
bedrijven, die zo breed mogelijk georiënteerd zijn. In samenspraak met de afdeling wordt de
vorm, inhoud en organisatie van de opleidingen besproken.
Projecten voor het VMBO via het Leerwerkbedrijf Hollandse Waterlinie
In het kader van de innovatie van de technische leeromgeving biedt het Leerwerkbedrijf HWL
projecten aan voor VMBO-scholen, waarmee leerlingen in de echte praktijk kennismaken met
techniek. Het afgelopen jaar is het Gilde Vakcollege Techniek gestart met een project voor
Staatbosbeheer - project roosters Batterij Brakel.
Zij-instroom - Samenwerking met Werkzaak
Vanuit het project TechExpress is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ROC
Rivor en Werkzaak Rivierenland. Hierin trekken beide organisaties op om zij-instromers, vaak
statushouders, te scholen voor een baan in de techniek. Op dit moment zitten er 13 zijinstromers in een traject. In eerste instantie zal aan de participanten van de TechExpress
gevraagd worden deze zij-instromers een leerwerkplek aan te bieden, nadat ze het voortraject
(scholing) hebben afgerond.
Ontwikkeling logo en naam voor Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek
Aan het Praktijklab van ROC Rivor is vanuit de TechExpress namens “Stichting
Vrienden van het Vakcollege Techniek gevraagd om een nieuwe naam, logo en
passende huisstijl te ontwikkelen. De nieuwe naam WeTech en het bijhorende
logo zijn daarna direct gekoppeld aan de website van de stichting
www.stichtingwetech.nl.
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6. Leden
De Stichting wordt structureel bekostigd uit de jaarlijkse bijdragen van de aangesloten
bedrijven. Deze bijdrage kent een getrapte opbouw, naar rato van het aantal
werknemers van een bedrijf:
1-25 werknemers : €125,- per jaar
26-100 werknemers: €250,- per jaar
> 100 werknemers : €500,- per jaar
Opleidingsbedrijven : €500,- per jaar (ondersteunend lid)
Branchevereniging : €500,- per jaar (ondersteunend lid)
Leveranciers
: €100,- per jaar

In 2017 zijn er 50 bedrijven lid geworden:
-

De Klerk Werkendam
AC den Hartog en ZN VOF
Van Spelden Assemblage BV
Klip BV
Van Frankenhuyzen bv
Den Breejen Shipyard
Metagro B.V.
DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V.
KWM vof
Van Wijk BV Machine en
Scheepsreparatiebedrijf
Damen Shipyards
VTO Machining
Kok Lexmond B.V.
Van der Vegt B.V.
De Jong metaal en techniek
Bot en van der Ham B.V.
Aann. Bedr. P. van Leeuwen B.V.
Aann. Bedr. J. van Daalen B.V.
IMS Werkendam
AG Betimmeringen
De Kuiper Infrabouw
De Vries en Verburg Bouw B.V.
Timmerfabriek Gebrs Bos B.V.
K&A Houtbouw bv
BeVo Interieur B.V.

-

Den Hartog Rietdekkers BV
Bouwbedrijf Bakker Arkel BV
Kwadraat bouw bv
Roza All Wood
Kreukniet Bouw B.V.
Strematek B.V.
Bouwbedrijf Visser BV
Van der Meijden Luxury Interiors BV
Solid Systems B.V.
Strago Electro
Kabel Meet Techniek-Services B.V.
Auto & Bandenservice Verbaan
Autobedrijf van Muijlwijk B.V.
Automobielbedrijf J.C. de Ruyter & ZN.
Boerman Transport B.V.
Autobedrijf De Jong
Verkeersschool Wierks
Vakgarage Roest
Autobedrijf van Mourik
Webseasy
Installatiebureau kon
Jenti B.V.
Korevaar Sliedrecht B.V.
Wemmers installatiebedrijf B.V.
DBI-techniek

Er zijn geen leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd.
Op 31 december 2017 waren er totaal 106 bedrijven lid
van de Stichting Wetech.
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7. De financiën
Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het boekjaar 2017:
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Penningmeester van de Stichting is dhr. Gerard de Gans. Met betrekking tot de jaarrekening
2017 heeft er op donderdag 30 augustus 2018 een kascontrole plaatsgevonden bij Visscher
Gorinchem. De kascommissie bestaat uit dhr. Dick Hoogendoorn en Bram Inpijn onder leiding
van dhr. Gerard de Gans.
Mevrouw Wilma Yard - van der Stelt heeft de benodigde informatie aangedragen en toegelicht.
De stukken zijn goedgekeurd en ondertekend.
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8. De toekomst: 2018
Voor het komend jaar 2018 staan er weer diverse zaken op de agenda die de aandacht van
het bestuur zullen vragen.
Bestuurswisseling
Komend jaar zullen er in het bestuur diverse plaatsen moeten worden ingevuld waarbij het
streven is dat er voor elke sector twee bestuursleden beschikbaar zijn omwille van de
continuïteit.
Nieuwe opleidingen
Er zal dit jaar moeten worden gestart met de opleiding tot chauffeur wat de nodige aandacht
zal vragen van de school en het bestuur.
Ook zal moeten worden nagedacht over eventuele uitbreiding van het aanbod van opleidingen
in overleg met de aangesloten bedrijven.
Afronden website
In het voorliggende jaar zullen we de communicatie en presentatie via de nieuwe website
verder afronden zodat de website gereed komt voor gebruik door bedrijven en leerlingen.
Leveranciers
Wij zijn voornemens om de leveranciers van het Gilde de mogelijkheid te bieden “vriend” te
worden van het Gilde, zij hebben als tegenprestatie zo de kans om in contact te komen met
de aangesloten bedrijven.
Nieuwbouw
De uitbreiding van de school in relatie tot onze ambities zal bij voortduur ook het komend jaar
de aandacht vragen.
Wij hopen dat we samen met de gemeente Gorinchem op termijn kunnen komen tot een
passende oplossing met betrekking tot de huisvesting.
Beeldvorming
Tot slot zullen alle betrokkenen ook komend jaar moeten werken aan de beeldvorming van
het techniekonderwijs op iedere mogelijke wijze en plaats.

R. Vlot
Voorzitter.

Dit jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur tijdens de vergadering op dinsdag 6 november
2018 .
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