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JAARREKENING 2020 

STICHTING TECHNIEKPROMOTIE 

Voor u ligt de jaarrekening van 2020. Zoals ieder jaar is het steeds weer een uitdaging om met 
inkomsten en uitgaven de balans te vinden.  

Het was een bijzonder jaar waarbij ook bij ons Corona heel veel heeft beïnvloed. Scholen werden 
gesloten en thuisonderwijs heeft andere uitdagingen waardoor voor projecten zoals onze programma’s, 
minder aandacht beschikbaar was. We hebben kans gezien om diverse aanpassingen te doen die we ook 
op de langere termijn zullen blijven inzetten. Het gebruik van webinars is bijvoorbeeld een gewoonte 
geworden die wij voor docenten veel gemakkelijker kunnen inzetten. Met als gevolg: meer bereik van 
docenten in veel minder tijd. 

Met het team op redelijke sterkte zijn we in staat geweest om kwalitatief hoogstaande resultaten te 
behalen. Niet voor niets zijn we in Nederland de toonaangevende organisatie als het gaat om duurzame 
programma’s voor wetenschap & techniekpromotie.  

Met een bereik van zo’n 100.000 kinderen per jaar zijn we nog lang niet tevreden. Het is de bedoeling 
om ieder kind de kans te geven zich goed te oriënteren op het eigen talent en de mogelijkheden die er in 
de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zijn. STP staat voor gelijke kansen voor ieder kind!  

 

Brigitte van Helden,  

Directeur Stichting Techniekpromotie 
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FINANCIEEL VERSLAG 

Algemeen 

Nadat in 2015 een aanvang is gemaakt om de administratie opnieuw vorm te geven, is dit in latere jaren 
verder uitgewerkt. Hierdoor zijn we beter in staat een inschatting te maken van de kosten, waardoor 
grote verrassingen zijn uitgebleven en een stabielere financiële exploitatierekening is ontstaan. Dit 
vertaalt zich ook in het voordelige resultaat over het jaar 2020. Wel blijkt dat we structureel net wat 
middelen te kort komen om alle activiteiten uit te kunnen voeren die we graag zouden willen.  

 

Financiële positie 

De jaarrekening 2020 toont per jaareinde een negatief eigen vermogen van €  26 K (na verwerking van 
het voordelig resultaat over het jaar), dit zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de 
oprichting van de stichting. Door een in 2015 ingezet financieel gezonder beleid heeft de stichting laten 
zien de laatste jaren financieel steeds gezonder te worden, waardoor het negatieve eigen vermogen 
afneemt. 

3TU heeft in 2014 besloten de jaarlijkse in kind-bijdragen van UT en TUD cash ter beschikking te stellen 
aan de Stichting, waardoor de financiële positie van de stichting sterker is geworden. Dit heeft ook de 
afgelopen jaren een positief effect gehad op de mogelijkheden tot verbetering van het eigen vermogen.  

De TU/e heeft in 2020 aantoonbaar voldaan aan haar in-kind verplichtingen door middel van 
ondersteuning, facilitaire voorzieningen en diverse materialen. Als gevolg van de met de TU/e gemaakte 
nieuwe afspraken is voor € 50 K aan in-kind ondersteuning van de TU/e ontvangen, het overige deel van 
de toegezegde in-kind bijdrage (€ 50 K) is in-cash ontvangen.  

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Alle bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven tegen de oorspronkelijke uitgaafprijs, zo nodig 
verminderd met afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur en met eventuele voorzieningen 
voor oninbaarheid van vorderingen.  

Het voordelig resultaat over 2020 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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ACTIVA  
31 december 

2020  
31 december 

2019 
  EUR EUR  EUR EUR 

       
VLOTTENDE ACTIVA      
       
Vorderingen      
       
Debiteuren  290   1.863  
Vooruitbetaalde bedragen 11.661   22.957  
Nog te factureren 
bedragen -   -  
Nog te ontvangen 
bedragen 1.694    -  
   13.645   24.820 

       
Liquide middelen  196.111   121.908 

       
       
       

   209.756   146.728 
 
 

 
 
PASSIVA  31 december 2020  31 december 2019 

  EUR EUR  EUR EUR 
       
       

EIGEN VERMOGEN  -26.232   -51.808 
       

KORTLOPENDE 
SCHULDEN      
       
Crediteuren   35.210   48.636  
Loonbelasting 2.104   23.014  
Te betalen 
vakantiegeld inclusief 
sociale lasten 16.416   15.010  
Vooruitontvangen 
bedragen 66.000   20.000  
Overige schulden en      
overlopende activa  116.258   91.916  

   235.658   198.569 
       
   209.756   146.728 
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Toelichting bij balans 

 

Vlottende activa (€ 13.645) 

De vlottende activa zijn de openstaande vorderingen (gefactureerde en nog te factureren bedragen), en 
de voor het nieuwe jaar reeds vooruit betaalde bedragen. Vergeleken met 2019 is er een stijging van 
circa € 11 K, er zijn minder bedragen vooruitbetaald voor komend jaar.  

 

Liquide middelen (€ 196.111) 

Dit betreft de saldi op de betaal- en spaarrekeningen zoals blijkt uit de bankafschriften.  

 

Eigen vermogen (-/-  € 26.232) 

Het eigen vermogen zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. 
Het voordelig saldo over 2020 is hierin begrepen.  

 

Kortlopende schulden (€ 235.658) 

Vergeleken met 2019 zijn de kortlopende schulden toegenomen. Dit name doordat meer bedragen voor 
komend jaar vooruit zijn ontvangen.  

De kosten voor de challenge-sets voor de FLL van € 103 K is de grootste post in de kortlopende schulden 
per eind 2020. De overige posten betreffen reguliere crediteuren, afwikkeling loonbelasting + sociale 
lasten en dergelijke en vooruitontvangen bedragen voor 2021. 

Medio 2021 waren alle kortlopende schulden afgewikkeld.  
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2  WINST- EN VERLIESREKENING 2020     
         
         
         
    2020  2019 

    EUR EUR  EUR EUR 
         

Opbrengsten        
         
Activiteiten   243.194   263.359 
Bedrijfsleven (incl locatie sponsoring)    100.970   136.500 
Eureka!Cup opdrachtgevers    50.000   45.000 
Onderwijs     0   0 
Subsidies     112.000   115.012 
Partnerbijdragen    370.000   300.000 
Giften     5.047   3.729 

     881.211   863.600 
Overige opbrengsten    0   0 

     881.211   863.600 
         

         
Kosten         
         
Personele lasten   460.035   421.212  
Materiaal en externe organisatiekosten 222.279   287.097  
Bureaukosten   11.345   11.051  
Vervoerskosten   1.804   3.681  
Reis- en verblijfkosten   16.055   30.071  
Ontwerp- en drukkosten   3.284   8.060  
Communicatie   75.631   50.518  

Catering van activiteiten   
 

21.080   41.697  
Huur (inkind van TUE)   34.943   23.088  
Overige kosten   9.179   7.674  
         
Som der bedrijfslasten   855.635   884.148 

         

Resultaat     25.576   
-/-

20.548 
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Specificatie diverse posten winst- en verliesrekening     
         
Partnerbijdragen        
      2020   
      EUR   
         
Technische Universiteit Eindhoven   50.000   
Technische Universiteit Delft    100.000   
Technische Universiteit Twente    100.000   
OTIB    70.000   
Technische Universiteit Eindhoven    50.000 *)  
      370.000   
         
 
(*) is een inkind bijdrage, die ook werkelijk inkind is ontvangen    
         
         
Personeelskosten        
      2020  2019 

      EUR  EUR 
         

Ziekengeld     0   -/- 6.023 
Lonen en salarissen     313.596  291.358 
Reservering vakantiegeld    23.359  21.587 
Sociale lasten bedrijfsvereniging / bijdrage ZVW  55.125  51.352 
Pensioenpremies     43.696  36.703 
Inhuur derden     4.606  6.776 
Overige personeelskosten    19.653  19.459 
Vergoeding UWV / verzuimverzekering   -  - 

      460.035  421.212 

         
 

De overige personeelskosten zijn onder andere kosten van cursussen en verzekeringen (bijvoorbeeld 
verzuimverzekering).  
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Toelichting bij winst- en verliesrekening over 2020 

 

Opbrengsten (€ 881.211) 

De totale opbrengsten in 2020 zijn met ongeveer € 18 K gestegen ten opzichte van de totale 
opbrengsten in 2019. Dit met name door € 70.000 meer partnerbijdragen.  

De partnerbijdragen van de 3 TU zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2019. De inkind bijdrage van € 50 
K van de universiteit Eindhoven is, net als vorig jaar, ook in de jaarrekening opgenomen. De 
universiteiten Delft en Twente hebben de in-kind bijdrage van € 50 K volledig in-cash bijgedragen, de 
universiteit Eindhoven heeft de in-kind bijdrage voor € 50 K in-cash bijgedragen en voor € 50 K in-kind. 
Een specificatie van de ontvangen partnerbijdragen treft u aan op bladzijde 6 van dit verslag.  

De opbrengsten uit het bedrijfsleven (inclusief locatiesponsoring) zijn lager omdat verschillende 
activiteiten dit jaar vanwege het COVID 19 op een andere wijze hebben plaats gevonden.  

In 2020 heeft de stichting voor € 5.047 aan giften ontvangen.  

 

Kosten (€ 854.978) 

De daling van de kosten ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een daling van de 
materiaalkosten en externe organisatiekosten en een stijging van de communicatiekosten. Dit als gevolg 
van een andere wijze van uitvoering van de verschillende activiteiten als gevolg van het COVID 19. Er 
hebben minder activiteiten op locatie plaats gevonden, en meer online. 

 

De kosten van huur zijn inkind verkregen van de Technische Universiteit Eindhoven, dit betreffen de 
kosten van werkplekondersteuning, telefoon, porti en huur.  

 

 

 

-//- 


