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Beste lezer,
Verkiezingen in Brazilië, verkiezingen in Nederland. Politiek gezien maken we roerige tijden door. Maar 
wat daar ook de gevolgen van zijn: met Power2Fly blijven we ons focussen op onze missie. We steunen 
maatschappelijke initiatieven in Brazilië̈ gericht op het begeleiden van kansarme jongeren. En we helpen 
ze bij het professionaliseren van hun organisatie en verlenen financiële hulp. In dit jaarverslag vindt u een 
beschrijving van Power2Fly, van ASAS, een uitgebreide financiële verantwoording en een visuele onder-
steuning.

Afgelopen jaar zijn er weer grote stappen gezet! We hebben onze partner ASAS zowel financieel als  
professioneel ondersteuning kunnen geven. In maart ben ik met medebestuurslid, Edwin en zijn vrouw naar 
Florianopolis afgereisd. Daar hebben we intensief vergaderd en overlegd, zowel met het bestuur van ASAS 
als met de gemeente. Dit heeft het bestuur inzicht gegeven in het versterken van hun financiële positie. En 
het heeft de gemeente - tot aan de burgemeester toe - duidelijk gemaakt dat ASAS een serieuze partij is en 
hard een stuk grond (en een nieuw onderkomen) nodig heeft. 
In december ben ik zelf opnieuw naar Brazilië gegaan. Uiteraard om te werken, maar ook om te genieten 
van de prachtige jaarafsluitingen van de kinderen van ASAS. Het was een voorrecht om te zien hoe deze 
groep kinderen zich ontwikkelt. Het is geweldig dat wij ze zo’n ander levensperspectief kunnen geven. 
Dans, theater, capoeira, hockey, duatlon en milieu… ze krijgen zoveel extra’s mee.

In 2018 hadden we ook weer een stagiaire in Brazilië: zij heeft onderzoek gedaan naar het opzetten van 
een leerwerktraject voor de groep jongeren tussen de 16-18 jaar, een vervolg dus op het huidige program-
ma. Met dit bruikbare adviesrapport kunnen we, als de nieuwe locatie staat, onze doelgroep uitbreiden en 
de kinderen en jongeren nog langer begeleiden.
In november kregen we te horen dat de gemeente in Florianopolis ons een stuk grond ter beschikking stelt. 
Fantastisch! Een mijlpaal bereikt. Maar we zijn er nog niet… de haken en ogen moeten eerst - volgens de 
landelijke bureaucratische regels - opgelost worden.
Qua evenementen hebben we het in 2018 bewust even wat rustiger aangedaan, 
maar we hebben desondanks twee zeer succesvolle wijnproeverijen en nog wat  
andere kleine activiteiten georganiseerd. Ook hebben diverse vrienden van  
Power2Fly ons verrast met zelfgeorganiseerde acties en donaties. 

In 2019 hopen we de eerste fase te kunnen realiseren van de bouw van ons nieuwe 
onderkomen. Bovendien vindt in mei de eerste Power2Fly Reis plaats. Oók weer  
een nieuw avontuur waar we met enthousiasme naar uitkijken. In oktober volgt een 
tweede reis. Uiteraard houden we u op de hoogte via onze driemaandelijkse  
nieuwsbrieven. En mocht u meer informatie willen over onze reis, onze acties en  
evenementen en onze plannen voor 2019: neem gerust contact met ons op.

Veel leesplezier
Liduine Madlener

‘Hoe sterker en professioneler onze organisatie,  
hoe structureler de hulp die we kunnen geven.’ 
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Over ons

Power2Fly ondersteunt maatschappelijke initiatieven in Brazilië gericht op het begeleiden van kansarme 
jongeren. We helpen ze bij het professionaliseren van hun organisatie en verlenen financiële hulp.
Op dit moment werkt Power2Fly concreet samen met ASAS, een lokale partner gevestigd in het noorden 
van het eiland Florianópolis. In de toekomst verwachten we ook met andere stichtingen te gaan samen-
werken.
We helpen ASAS bij het buiten schooltijd opvangen van kansarme jongeren tussen de 6 en 15 jaar.
De jongeren krijgen begeleiding die erop gericht is dat zij hun school afmaken en ze zich op sociaal,  
emotioneel, cultureel en sportief vlak ontwikkelen. Ook werken we met ASAS aan het verbeteren van  
familieverbanden. Dat leidt tot meer sociale cohesie, betrokkenheid en veiligheid in de leefomgeving.
Zo stimuleren en inspireren we de jongeren om te bouwen aan een volwaardig maatschappelijk bestaan.

Onze partner in Brazilië: ASAS

ASAS is een Braziliaanse stichting die zich richt op kinderen en jongeren 
van 6 tot 15 jaar in de achter- standswijken in het noorden van Florianó-
polis. De kinderen en jongeren waar ASAS zich op richt komen vaak uit 
gebroken gezinnen. Meestal hebben ze van huis uit weinig structuur en 
liefde meegekregen.  
ASAS geeft de kinderen het gevoel dat ze niet alleen staan en maakt ze 
sterker, weerbaarder.  
Scholen in de wijken en CRAS (een lokale organisatie die maatschap-
pelijke bijstand verleent) weten het best welke jongeren het hardst hulp 
nodig hebben. Daarom selecteren zij de jongeren voor ASAS.

Wat biedt ASAS?
Naast huiswerkbegeleiding, biedt ASAS de 80 ingeschreven jongeren 
een keur aan creatieve en sportieve activiteiten, zoals hockey, capoei-
ra, dans, duathlon, schilderen en papierrecycling. Ook is er aandacht 
voor het milieu. Een coördinatrice deelt de kinderen én het programma 
steeds zorgvuldig in.
Een maatschappelijk werkster is in dienst voor de begeleiding van de 
kinderen en om de band tussen kinderen en hun ouders en kinderen  
en school te versterken. Daarnaast is een psychologe beschikbaar
om de kinderen die tegen emotionele problemen aanlopen te onder-
steunen. Het is niet vreemd dat deze kinderen in hun jonge leven  
traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Resultaat
Door het brede aanbod van activiteiten lukt het ASAS bijna altijd om 
ervoor te zorgen dat de jongeren hun school afmaken, sociale vaardig-
heden ontwikkelen, hun familiebanden aanhalen en met meer respect, 
waardigheid en doorzettingsvermogen in het leven staan.
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De situatie in Brazilië

In 2018 zijn er presidentsverkiezingen geweest. Jair Bolsonaro heeft president Michel Temer opgevolgd.
De grootste reden dat hij heeft gewonnen, is omdat hij heeft beloofd Brazilie uit het slop te trekken. 
Een begrotingstekort van 7% van het BNP weegt zwaar op de totale economie. Dit wordt met name ver-
oorzaakt door de zeer hoge pensioenlast. Het zal een uitdaging worden voor de nieuwe president om de 
noodzakelijke pensioenhervorming door het Parlement te krijgen. (Economist, 2019)

In 2017 herstelde de Braziliaanse economie van een diepe recessie, 
voornamelijk dankzij de toegenomen export en een heropleving van  
particuliere consumptie. In 2018 en 2019 zal de bbp-groei naar  
verwachting jaarlijks toenemen met meer dan 2,5%. Die groei wordt  
aangewakkerd door verder in te zetten op export, particuliere  
consumptie en de toename van investeringen. De invoertarieven van  
de VS en verstoringen in de wereldwijde handelsstromen zouden de 
exportgroei echter kunnen ondermijnen.
 
Toch blijft de economische uitdaging groot, gezien de fragiele politieke 
situatie, de hoge werkloosheid en het ontbreken van een aangepast 
fiscaal beleid. Het relatief grote begrotingstekort blijft de zwakke plek  
bij uitstek van de Braziliaanse economie. De staatsschuld zal naar  
verwachting toenemen van 56% van het bbp in 2014 tot meer dan  
80% van het bbp in 2019. De staatsschuld wordt hoofdzakelijk binnen-
lands gefinancierd (85%) in lokale munt (95%) tegen een gemiddelde 
vervaltijd van bijna zeven jaar. Dat beperkt vooralsnog de valutarisico’s 
en de risico’s op herfinanciering en wanbetaling door de overheid.

Hoewel de goedkeuring van een grondwetswijziging die een einde 
maakt aan de automatische toename van de overheidsuitgaven bij een 
stijgende inflatie een belangrijke stap is om de uitgaven in te perken, 
moeten vooral de pensioenen in het oog worden gehouden. De uitgaven 
voor gepensioneerden bedragen momenteel namelijk een derde van de 
federale begroting voor rentebetalingen (9% van het bbp).
Pensioenhervormingen vereisen een grondwetswijziging. Die wijziging 
moet worden goedgekeurd door een drievijfdemeerderheid in beide 
kamers van het congres. Daar komt bij dat de overheid in februari 2018 
een (afgezwakt) voorstel voor pensioenhervorming heeft ingetrokken 
vanwege onvoldoende steun in het parlement. Dit betekent dat een  
dergelijke hervorming niet doorgevoerd zal worden voor de presidents- 
en tussentijdse parlementsverkiezingen in oktober 2018.
Onder Bolsonaro zal het wel moeten gebeuren, wil hij de overheids-
financien op orde brengen.

De externe financiële situatie van Brazilië zal naar verwachting gezond 
blijven. De buitenlandse schuld is nog steeds vrij laag en de liquiditeit 
is meer dan voldoende om de import en de behoeften aan buitenlandse 
herfinanciering te dekken. Verwacht wordt dat het tekort op de lopende 
rekening in 2018 stijgt door de toenemende invoer, maar het tekort wordt 
helemaal gedekt door directe buitenlandse investeringen.  
(Landenrapport Atradius.nl, april 2018)
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Feiten & cijfers

Onze initiatieven en activiteiten
2018 was een jaar waarin Power2Fly doorboorduurde op de successen van 2017, ons team wijzigde en we 
de naam consolideerden. Een overzicht.estuur óók vrijwillig. Daarnaast heeft ASAS 2 fulltimers en 3 parttin 

Wijziging bestuur

Onze secretaris Johanneke de Vries is ermee gestopt wegens gebrek aan tijd. Haar functie is overgenomen 
door Margot Maertens die al deel uitmaakte van het team. Daarnaast is het team versterkt door Edwin  
Puijpe en Jack Korsten. Dit zorgt ervoor dat we een multidisciplinair team hebben dat 4x per jaar vergadert.

Marketing, communication & branding

De site is in een nieuw jasje gestoken door Lennard Martens. We zijn er nog niet; in 2019 zal de site weer 
aangepast worden en recent beelmateriaal geupload worden.

Op Linkedin, Facebook en Instagram wordt met grote regelmaat foto’s en ontwikkelingen gepost  
betreffende events, activiteiten van de kinderen in Brazilie of ontwikkelingen op het gebied van Power2Fly.

De prachtige film die vorig jaar door Hans Heesterbeek is gemaakt, is ingekort tot een handzaam formaat. 

En uiteraard heeft ook Power2Fly moeten voldoen aan de AVG. Dit is te lezen op de site.

Ambassadeurs

Onze ambassadeur, Eric Botteghin, kwam in januari 2018 weer terug in de gelederen van Feyenoord.  
Om te kunnen revalideren had hij maanden hard getraind en veel doorzettingsvermogen getoond. 
Eric en Melina hebben in 2018 ook nog een kindje gekregen, een prachtig jongetje genaamd Daniel. 
Onze andere ambassadeur, Bruno, is actief in de hockeywereld. In 2018 speelde hij bij H1 Voordaan en is 
met jongens B1 van Schaerwijde kampioen geworden. Beide ambassadeurs proberen actief betrokken te 
zijn en aanwezig te zijn bij een evenement van Power2Fly.
Heel veel dank! 

Bij de Veiling op 28 november 2017 bood onze ambassadeur,  
Eric Botteghin, een speciale, door hemzelf gegeven voetbaltraining te 
koop aan. Er werd flink geboden & de training werd verkocht.

Op vrijdag 20 april 2018 loste Eric zijn belofte in: 8 jonge voetbalfanaten 
stonden te trappelen om het veld op te gaan met De Grote Botteghin. 
De trainer bleek goed, geraffineerd en onvermoeibaar. Bovendien ging 
Eric daarna nog op de foto met jongeren van het framevoetbal van 
voetbalclub VOC. Een topdag! 
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Evenementen, sponsoring & donaties

In april hebben we een presentatie gegeven bij een belggingsclub in Amersfoort. Het resultaat was € 2.000 
en een periodieke sponsor. De moeite waard dus!

In juni hebben Annette en Liduine een meeting bijgewoond voor Sports for Development én een presentatie 
gegeven voor de hockeybond en de FIH. Dit was in Breda, waar ook de Champions League plaatsvond. 
Het mooie was dat we op deze manier aandacht konden vragen voor ons werk in het zuiden van Brazilië.
Het directe (en zeer positieve) gevolg hiervan was dat we van de hockeybond een tas opgestuurd kregen 
die we konden vullen met hockeysticks van de Hockey Dreams Foundation. Ook kregen we de moge-
lijkheid om tegen inkoopsprijs ballen aan te schaffen en kregen we bitjes van Eiffel. De volle zak is in juli 
meegegaan naar Florianopolis met een Braziliaanse relatie van Power2Fly.

Annette, Elisabeth en Liduine hebben 2 juli meegedaan aan een bijeenkomst, georganiseerd door  
Nederland Filantropieland en ING Private Banking in de Kunsthal. Het thema was Impact. En dat was niet 
voor niks natuurlijk: onze donateurs en de fondsen willen graag weten wat er gebeurt met het geld dat naar 
Brazilië gaat en vooral ook hoe groot de impact van de hulp is.

Bij de Partindag hebben we opnieuw een prijs gewonnen met een prachtig verhaal over Joao.

In 2018 hebben allerlei mensen en organisaties zich voor Power2fly ingezet. Veel dank voor alle bijdragen!
Jeannette Hanenburg van Colour Design heeft 2 workshops gegeven. De opbrengst gaat naar de Art- 
lessen van ASAS.
Een trouwe supporter heeft met haar zoon de Kilimanjaro beklommen. Ze kregen steun van een groot  
aantal sponsoren en het geld is geschonken aan Power2Fly.
Via One Million Hockey Legs hebben we 55 shirts gekregen van hockeyclub Union. Zo te zien is de kleding 
zeer enthousiast ontvangen!
Ivette van Gemert heeft meegedaan aan de Twentse Landschapsmarathon:  ze maakte er meteen ook een 
sponsorloop van voor Power2Fly. 
Martine, zus van Annette, heeft voor haar verjaardag geld gevraagd en gedoneerd aan Power2Fly om de 
kosten te dekken van het capoeira examen van de jongeren. Hierbij moeten ze laten zien wat hun vaardig-
heden zijn. Zeer belangrijk voor de continuïteit en voor hun zelfvertrouwen.

Voor ons project Alfabetiseren leidt tot Plezier in Leren hebben we van 2 vermogensfondsen en een kerk 
donaties ontvangen . Dit geld gebruiken we voor de aankoop van educatief materiaal, de inrichting van de 
container en het betalen van de pedagoge.

Op 7 en 25 november hebben we met tientallen enthousiaste donateurs genoten van 2 fantastische wijn-
proeverijen. Onder de bezielende leiding van respectievelijk Ramon van wijnhandel La Gironde en Ruben 
en Niels van de Delftse Studentensommeliers proefden we een aantal uitstekende wijnen. Ook hebben we 
de donateurs op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van Power2Fly en ASAS. Na afloop is er flink 
wat wijn besteld: de opbrengst komt uiteraard ten goede aan onze projecten.

Stage

Onze stagiaire Saar van Wijnbergen is naar Brazilië vertrokken om te 
onderzoeken of een leer-werktraject voor onze organisatie interessant 
zou kunnen zijn en zo ja: in welke vorm. Zij zal advies uitbrengen over 
het opzetten van zo’n traject met Jib’s Life, sneakers die geproduceerd 
worden in het zuiden van Brazilië.
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In Brazilië

Door de grote wateroverlast in Florianopolis in januari 2018 zijn veel 
gezinnen in achtergestelde wijken spullen kwijtgeraakt. Het water stond 
tot hun heupen in de huizen. Om de mensen te helpen heeft ASAS nauw 
samengewerkt met de gemeente, andere organisaties en particulieren. 
Ze kregen eten, drinken en kleding kregen. Fantastisch humanitair werk!

En dit heeft ze ook goed op de kaart gezet binnen de gemeente en  
binnen de communities.

Goed werk doen, begint met goed samenwerken. Dus om onze  
samenwerking met ASAS kracht bij te zetten, zijn we laatst weer  
even in Brazilië geweest. Eind maart brachten Edwin Puijpe, nieuw  
bij Power2Fly, zijn echtgenote Maaike en Liduine Madlener een  
werkbezoek aan Florianopolis. Een intense én intensieve ervaring met 
maar liefst 14 presentaties in 4 dagen.

Daarnaast hebben we 2 “communities” bezocht: Canto de Lamin en 
Papaquara. Vooral in de laatste wijk was de spanning goed voelbaar. 
We werden enorm in de gaten gehouden. Toch zijn dit soort bezoeken 
hard nodig: we hebben weer goede gesprekken gevoerd met de  
mensen uit de wijk over hun problemen en over mogelijke oplossingen 
die we met ASAS kunnen aanreiken.
 
Zo krijg je bij ASAS voor het eerst een hockeystick in je handen geduwd. 
En zo sta je ineens te spelen op een hockeytoernooi in Rio. Het over-
kwam vijf jongens die bij ASAS gezeten hebben en nu te oud zijn voor 
het programma. Het geld voor transport en onderdak werd bij elkaar 
gebracht door de hockeyclub waar de jongens nu spelen, in Floriano-
polis. De club organiseerde een high tea en maakten zo een droom 
werkelijkheid.

We hebben - gelukkig - een uitstekende pedagoge aan kunnen trek-
ken die de kinderen extra lees- en schrijf les geeft. Veel kinderen lopen 
enorm achter, raken hun zelfvertrouwen kwijt en verliezen daardoor ook 
het plezier in school. Met deze hulp krijgen ze een flinke boost.

Het voelt nog onwerkelijk, maar het is écht waar: na 2 jaar wachten, 
vechten en zeuren hebben we van de gemeente Florianopolis een  
stuk grond toegewezen gekregen. Het terrein ligt op een strategisch 
fantastische locatie die goed bereikbaar is voor bijna al onze jongeren.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan: zo moeten we nog afspraken 
maken over een aantal belangrijke details.

ASAS voelt als een tweede familie, 
zeggen de kinderen vaak tegen vrijwilligers
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De resultaten

Bereikt in Nederland

> Power2Fly heeft in 2018 € 47.909 opgehaald.
>  Het aantal aanmeldingen voor de online Nieuwsbrief staat  

momenteel op 228.
>  Het bereik van de posts op de Facebook-pagina ligt op max 334. 

Daarnaast zijn we actief op Linkedin en Instagram.
>  Periodieke schenkers verzekeren Power2Fly de komende jaren van 

minimaal € 13.650,- per jaar.
> Site in een nieuw jasje.

Bereikt in Brazilië

Wat heeft ASAS kunnen doen dankzij Power2Fly?

> Pedagoge om 40 kinderen leren lezen en schrijven. 
>  Hockeyassistent, een ex-ASAS, aangetrokken en meegedaan aan  

een hockeyfestival.
> een stagiaire die een onderzoek heeft gedaan naar leer-werk situatie.
> 28% van de begroting van ASAS gedekt door Power2Fly.

Onze doelen voor 2019 

>  We blijven een kleinschalige en transparante organisatie. Dat vraagt 
om een duidelijke focus.

>  In maart 2018 zijn we, op eigen kosten, naar Brazilië gegaan om met 
het ASAS-bestuur ter plaatse én de werknemers te kijken hoe wij ze 
kunnen helpen een professionaliseringsslag te maken.

>  We blijven de huidige activiteiten van ASAS steunen met financiële 
hulp, begroot op maximaal 28% van Power2Fly. Dit komt neer op 
ongeveer € 30.000,-.

>  We geven ondersteuning aan het bestuur van ASAS: om ze te helpen 
zelf fondsen te werven.

>  We streven ernaar dat tussen de 85% en 90% van de donaties  
daadwerkelijk in Brazilië terechtkomt.

>  We hopen te starten met de bouw van een eigen locatie en een  
overdekt sportveld.

>  We gaan een aantal evenementen organiseren met als doel minimaal 
€ 30.000 op te halen voor de bouw.
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Financieel jaarverslag 
In 2018 ontving P2F in totaal € 47.909 van particulieren, bedrijven en stichtingen. 
Een deel van dit geld werd specifiek met een bepaald doel gegeven:
 
€ 6.800 bouw            
€ 1.395 hockey            
€ 5.000 alfabetiseren            
€ 2.857,5 kunst            
€ 1.000 reis van/naar doelgebied            
€ 30.856,02 niet geoormerkt
            
Het bedrag voor de bouw van een nieuw onderkomen voor ASAS is toegevoegd 
aan het bestemmingsfonds “Bouw”. Naar verwachting wordt met de bouw in 2019 
begonnen zodat het bestemmingsfonds dan aangesproken zal worden. 
          
Het geld voor alfabetiseren is afkomstig van een drietal stichtingen (Church of Our 
Saviour, Haella Stichting en Hofsteestichting). Tijdens de buitenschoolse opvang 
zorgt ASAS dat de kinderen die een achterstand hebben ten opzichte van hun leef-
tijdsgenoten op speelse wijze voor wat betreft hun taal- en leesvaardigheid worden 
bijgeschoold. € 4.000 is besteed aan materiaal en salaris van een speciaal hiervoor 
opgeleide docent. € 1.000 wordt in 2019 uitgegeven en staat bij de overige reserve. 
   
Een particulier evenement leverde een mooi bedrag op voor hockey. Met dit geld 
kon een trainer betaald worden en daarnaast 2 stuks ruimbagage om sticks, ballen 
en shirts (met dank aan Hockeydreams Foundation en One Million Hockey Legs) 
naar Florianopolis te transporteren, inschrijfgeld en transportkosten voor ASAS- 
kinderen die hierdoor deel konden nemen aan een toernooi.        
   
Ten behoeve van ‘kunst’lessen werd door een particulier middels workshops een 
groot bedrag bijeengebracht. Dit geld staat in de algemene reserves maar wordt 
wel gereserveerd voor inrichting van het te bouwen kunstlokaal en materiaal.    
     
De beklimming van de Kilimanjaro werd sponsoractie voor P2F. Dit bracht het  
enorme bedrag van € 4.235 op. Dit bedrag is niet geoormerkt.

P2F kreeg de kosten voor een ticket van of naar het doelgebied van de KNHB. In 2019 
zal dit gebruikt worden voor een reis in mei. Dit geld staat in de algemene reserve.

Verschillende feestjes, evenementen en periodieke en eenmalige donaties  
leverden voor P2F het resterende bedrag op dat besteed mag worden zoals het 
ASAS en Power2Fly het meest waardevol en noodzakelijk lijkt.        
   
Dit bedrag werd gebruikt om 25-29% van de maandelijkse uitgaven van ASAS te 
dekken en € 1.113 was nodig voor een capoeira-evenement waaraan alle kinderen 
deelnamen en een nieuwe band kregen (zoiets als bij judo-examen), een speciaal 
t-shirt en een lunch.   
Er werden gebruikelijke kosten gemaakt voor werving (drukwerk, bijeenkomsten, 
attenties), website en hosting, bank, administratie en contributies. Daarnaast werd 
deelname aan een cursusdag en de reisverzekering van de stagiair van Power2Fly 
bij ASAS betaald. 

De baten van 2018 zijn lager dan die van 2017 in verband met het grote evene-
ment dat in 2017 werd georganiseerd en waarbij € 60.000 ten bate van de bouw 
werd opgehaald.             
Ruim 92% van de geworven gelden komt ten goede aan ASAS. Daarmee voldoet 
Power2Fly aan de ANBI-eis van minimaal 90%. 
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98.440 84.422
Saldo	spaarrekeningen
Effecten	 aandelen,	obligaties

Totaal	li uide	middelen 98.440 84.422

o aa 	 iva 98.440 84.422

eserves	en	 ondsen
Bestemmingsfonds	project: 	bouw	ASAS	 1 76.800 70.000

21.640 14.422
98.440 84.422

			
98.440 84.422

erke i k erke i k

collecten 1
nalatenschappen 1
contributies 1
donaties	en	giften 1 14.309 58.346
eigen	loterijen	en	prijsvragen 1
overige	baten	van	particulieren 1 19.550 5.685

33.859 64.031
1 2.050 24.250

baten	van	loterijorganisaties 1
subsidies	van	overheden 1

1 12.000 10.150
Som	van	de	baten 47.909 98.431

47.909 98.431

1 0 0
1 30.222 22.938

30.222 22.938
2 3.235 9.103
3 433 480

33 3

a do	voor	 inan i e	 a en	en	 as en

Saldo	financi le	baten	en	lasten 4 0 0

	bouw	ASAS	 6.800																 60.000
	bouw	ASAS	 -																					

7.218																 5.910																							
														 																				

LET	 P:	 ERS IL	T SSEN	BALANS	EN	STAAT	 AN	BATEN	EN	LASTEN 0-																						

63,1 23,3
-	doelbestedingsratio doelbesteding	 	toename	bestemmingsfondsen	en	vrije	reserve baten 92,3 90,3

89,2 70,5
-	doelbestedingsratio	 	werving 	beheer 	doelstelling	 	toename	bestemmingsfonds	en	vrije	reserve 	 8,3 10,8

6,8 9,2
1,3 1,5

a io s
-	doelbestedingsratio	 totaal	doelbesteding	 	totaal	baten

-	doelbestedingsratio	 totaal	doelbesteding	 totaal	lasten

-	kosten	eigen	fondsenwerving	 baten	eigen	fondsenwerving
-	kosten	beheer	 	administratie totaal	lasten

es e ing	sa do	van	 a en	en	 as en
toename	bestemmingsfondsen	 specifieke	donaties 	project:
afname	bestemmingsfondsen	 betaald	aan	project	dit	jr 	project:	
toe- afname	overige	reserves
a do	van	 a en	en	 as en resu aa

-	overige	bestedingen	aan	doelstellingen
Besteed	aan	doelstellingen
ervingskosten

Kosten	beheer	en	administratie
o 	van	de	 as en

a do	van	 a en	en	 as en

baten	als	tegenprestatie	voor	de	levering	van	producten	 gerealiseerde	brutowinst	op	
verige	baten	 e clusief	ontvangen	rente
o aa 	 a en	 es hik aar	voor	doe s e ing

Besteed	aan	doelstellingen:
	bouw	ASAS	

o aa 	 assiva

aa 	van	 a en	en	 as en

totaal	baten	van	particulieren
baten	van	bedrijven

ontvangen	van	andere	organisaties	zonder	winststreven

I

Banksaldo

Kassaldo

I

verige	reserves
Totaal	reserves	en	fondsen

a ans
na	resultaatsbestemming



Jaarverslag

Effecten	worden	gewaardeerd	tegen	de	actuele	waarde	per	balansdatum.

e	bestemmingsfondsen	bestaan	uit	geoormerkte	baten	die	nog	niet	volledig	aan	de	geoormerkte	doelstelling	zijn	besteed	 waaronder	fondsen	op	naam .	

alaten c appen
Baten	uit	nalatenschappen	worden	verantwoord	in	het	jaar	waarin	de	omvang	betrouwbaar	kan	worden	vastgesteld.	 oorlopige	betalingen	in	de	vorm	van	
voorschotten	worden	in	het	jaar	van	ontvangst	verantwoord	als	bate.	 erkrijgingen	belast	met	vruchtgebruik	worden	alleen	in	de	toelichting	vermeld.

as en
e	lasten	worden	bepaald	op	historische	basis	en	toegerekend	aan	het	verslagjaar	waarop	zij	betrekking	hebben.

oe i h ing	op	de	 a ans

e	li uide	middelen	staan	ter	vrije	beschikking	aan	de	stichting.

O 	 OO 	 	 	 	 	 	

ge een
et	saldo	wordt	bepaald	als	het	verschil	tussen	de	baten	en	lasten	over	het	jaar.	Baten	en	lasten	worden	toegerekend	aan	de	periode	waarop	ze	betrekking	hebben.	
eze	toerekening	volgt	een	bestendige	gedragslijn.	 it	houdt	in	dat	bij	de	lasten	rekening	wordt	gehouden	met	de	aan	een	periode	toe	te	rekenen	bedragen	die	in	een	

andere	periode	zijn	of	worden	ontvangen	dan	wel	betaald.

a en
l emeen

Alle	opbrengsten	worden	voor	het	brutobedrag	onder	de	baten	opgenomen.	Alleen	voor	handelswaar	wordt	de	brutowinst	verantwoord	 opbrengst	minus	inkoopprijs .

Li uide	middelen	worden	gewaardeerd	tegen	nominale	waarde.

eserves	en	 ondsen
veri e	re erve
et	bedrag	van	de	overige	reserves	laat	zien	het	verschil	tussen	de	bezittingen	en	de	schulden.	 it	bedrag	is	vrij	beschikbaar	voor	het	bestuur	maar	moet	uiteindelijk	

aan	de	doelstelling	worden	besteed.

e temmin ond en
anneer	door	derden	aan	een	deel	van	de	middelen	een	specifieke	besteding	is	gegeven	wordt	dit	deel	aangemerkt	te	worden	als	 bestemmingsfonds .	In	dit	geval	

heeft	niet		het	bestuur	van	de	stichting,	maar	de	gever	een	bestemming	aan	de	middelen	gegeven.

e	gehanteerde	grondslagen	van	waardering	en	van	resultaatbepaling	zijn	ongewijzigd	gebleven	ten	opzichte	van	het	voorgaande	jaar,	met	uitzondering	van	de	
toegepaste	stelselwijzigingen	zoals	opgenomen	in	de	desbetreffende	paragrafen.

O 	 OO 	 	 I 	 	 I 	 	 I

ge een
Activa	en	passiva	worden	in	het	algemeen	gewaardeerd	tegen	de	verkrijgings-	of	vervaardigingsprijs.	Indien	geen	specifieke	waarderingsgrondslag	is	vermeld,	vindt	
waardering	plaats	tegen	de	verkrijgingsprijs.	Toelichtingen	op	posten	in	de	balans	en	de	staat	van	baten	en	lasten	zijn	in	de	jaarrekening	genummerd.

e en

i uide	 idde en

	In	de	balans	en	de	staat	van	baten	en	lasten	zijn	referenties	opgenomen.	Met	deze	referenties	wordt	verwezen	naar	de	toelichting.

on inu ei sveronders e ing
eze	jaarrekening	is	opgesteld	uitgaande	van	de	continu teitsveronderstelling.

e se 	en	s ha ings i igingen
Gedurende	dit	boekjaar	hebben	zich	geen	stelsel-	of	schattingswijzigingen	voorgedaan.

erge i king	 e 	voorgaand	 aar

	 O I I

ivi ei en	en	ves igingsadres
e	stichting	heeft	tot	doel:	het	algemeen	belang	te	dienen	door	activiteiten	te	ondernemen	gericht	op:	het	genereren	van	financiele	middelen	ten	behoeve	van	

onderwijs-	en	welzijn	projecten	die	gericht	zijn	op	kansarme	kinderen	in	Brazilie,	en	voorts	al	hetgeen	met	een	en	ander	verband	houdt	of	daartoe	bevorderlijk	kan	zijn,	
alles	in	de	ruimste	zin	van	het	woord.	

e	stichting	is	erkend	als	ANBI	 algemeen	nut	beogende	instelling	-	en	is	ingeschreven	in	de	Kamer	van	Koophandel.	 et	jaarverslag	wordt	gepubliceerd	op	de	website	
van	de	stichting.

	 O

ge een
e	jaarrekening	is	opgesteld	in	overeenstemming	met	de	richtlijn	voor	fondsenwervende	instellingen	zoals	die	door	de	Raad	voor	de	 aarverslaggeving	is	gepubliceerd	
richtlijn	650 .	In	dit	boekjaar	hebben	geen	aanpassingen	plaatsgevonden.

www.power2fly.nl



Jaarverslag

	6.800	bouw
	1.395	hockey
	5.000	alfabetiseren
	2.857,5	kunst
	1.000	reis	van naar	doelgebied
	30.856,02	niet	geoormerkt.
et	bedrag	voor	de	bouw	van	een	nieuw	onderkomen	voor	ASAS	is	toegevoegd	aan	het	bestemmingsfonds	 Bouw .	Naar	verwachting	wordt	met	de	bouw	in	2019

begonnen	zodat	het	bestemmingsfonds	dan	aangesproken	zal	worden.	
et	geld	voor	alfabetiseren	is	afkomstig	van	een		drietal	stichtingen	 hurch	of	 ur	Saviour,	 aella	Stichting	en	 ofsteestichting .	Tijdens	de	buitenschoolse	opvang

Een	particulier	evenement	leverde	een	mooi	bedrag	op	voor	hockey.	Met	dit	geld	kon	een	trainer	betaald	worden	en	daarnaast	2	stuks	ruimbagage	om	sticks,	ballen	en
shirts		 met	dank	aan	 ockeydreams	Foundation	en	 ne	Million	 ockey	Legs 	naar	Florianopolis	te	transporteren,	en	inschrijfgeld	en	transportkosten	voor	ASAS
kinderen	die	hierdoor	deel	konden	nemen	aan	een	toernooi 	
Ten	behoeve	van	 kunst 	lessen	werd	door	een	particulier	middels	workshops	een	groot	bedrag	bijeen	gebracht.	 it	geld	staat	in	de	algemene	reserves	maar	wordt	wel
	gereserveerd	voor	inrichting	van	het	te	bouwen	kunstlokaal	en	materiaal.	
e	beklimming	van	de	Kilimanjaro	werd	sponsoractie	voor	P2F.	 it	bracht	het	enorme	bedrag	van	 	4235	op.	 it	bedrag	is	niet	geoormerkt.

P2F	kreeg	de	kosten	voor	een	ticket	naar	het	doelgebied	van	de	KN B.	In	2019	zal	gebruikt	worden	voor	een	reis	in	mei	2019.	 it	geld	staat	in	de	algemene	reserve.
erschillende	feestjes,evenementen	en	periodieke	en	eenmalige	donaties	leverden	voor	P2F		het	resterende	bedrag	op	dat		besteed	mag	worden	zoals	het	ASAS	

en	Power2Fly	het	meest	waardevol	en	noodzakelijk	lijkt.	
it	bedrag	werd	gebruikt	om	25-29 	van	de	maandelijkse	uitgaven	van	ASAS	te	dekken	en	 	1.113	was	nodig	voor	een	capoeira-evenement	waaraan	

alle	kinderen	deelnamen	en	een	nieuwe	band	kregen	 zoiets	als	bij	judo-e amen ,	een	speciaal	tshirt	en	een	lunch.	
Er	werden	gebruikelijke	kosten	gemaakt	voor	werving	 drukwerk,	bijeenkomsten,	attenties ,	website	en	hosting,	bank	,	administratie	en	
contributies.	 aarnaast	werd	deelname	aan	een	cursusdag	en	de	reisverzekering	van	de	stagiair	van	Power2Fly	bij	ASAS	betaald.	
e	baten	van	2018	zijn	lager	dan	die	van	2017	in	verband	met	het	grote	evenement	dat	in	2017	werd	georganiseerd	en	waarbij	 	60000	

ten	bate	van	de	bouw	werd	opgehaald.	
Ruim	92 	van	de	geworven	gelden	komt	ten	goede	aan	ASAS.	 aarmee	voldoet	Power2Fly	aan	de	ANBI	eis	van	minimaal	90 .	

erke i k erke i k

-																					
-																					
-																					

	 os en	 erving
142 242
126 852

	Kosten	mailing	akties	 103
2.967 7.906
3.235 9.103

3 	 os en	 eheer	en	ad inis ra ie

	Reiskosten	bestuur	
	 ontributies,	o.a.	Partin	 297 30

136 450
433 480

	 inan i e	 a en	en	 as en
Rentebaten
Rentelasten	 negatief	bedrag	invullen
dividend
koerswinsten
kosten	beleggingen	 negatief	bedrag	invullen

0 0
Toelichting

as s e ing	en	goedkeuring
eze	jaarrekening	is	door	het	bestuur	van	de	stichting	vastgesteld	en	goedgekeurd	in	haar	vergadering	op: 16-04-19

e eur enissen	na	 a ansda u

Overige	gegevens

eze	jaarrekening	is	door	de	kascommissie	gecontroleerd	en	goedgekeurd	op	15-04-19.	
Er	is	geen	opdracht	verstrekt	aan	een	accountant	tot	controle	van	de	jaarrekening,	daarom	ontbreekt	een	controleverklaring	van	de	onafhankelijke	accountant.	

a u aire	rege ing	in ake	de	resu aa es e ing	 	 es e ing	van	he 	sa do	van	 a en	en	 as en
et	resultaat	is	verdeeld	conform	de	resultaatbestemming	die	onder	de	staat	van	baten	en	lasten	is	opgenomen.	In	de	statuten	is	geen	resultaatbestemming	bepaald.	

Er	hebben	geen	gebeurtenissen	na	balansdatum	plaatsgevonden	die	hier	dienen	te	worden	vermeld.

	Folders	en	banieren	
	 ebsite	en	hostingkosten	

	 verige	kosten	eigen	fondswerving	

	Kosten	administratie	

	 verige	kosten	beheeer	en	administratie	

e	bestuursleden	ontvangen	geen	bezoldiging	voor	hun	werkzaamheden.	 el	vindt	vergoeding	plaats	voor	gemaakte	kosten.	 eelal	worden	deze	kosten	niet	
gedeclareerd	of	geschonken	als	gift.	 e	kosten	gemaakt	voor	projectbezoeken	zijn	verantwoord	onder	de	doelbestedingen	 bestuursreizen	naar	projecten .	 e	stichting	
heeft	geen	werknemers	in	dienst.

	 es eed	aan	doe s e ingen

	 o w	 	
besteding	vanuit	baten	boekjaar	
besteding	vanuit	bestemmingsfonds	inclusief	specifieke	giften	dit	jaar

a en

In	2018	ontving	P2F	in	totaal	 	47.909	van	particulieren,	bedrijven	en	stichtingen.	Een	deel	van	dit	geld	werd	specifiek	met	een	bepaald	doel	gegeven.	

zorgt	ASAS	dat	de	kinderen	die	een	achterstand	hebben	tov	hun	leeftijdsgenoten	op	speelse	wijze	voor	wat	betreft	hun	taal-	en	leesvaardigheid	worden	
bijgeschoold.	 	4000	is	besteed	aan	materiaal	en	salaris	van		een	speciaal	hiervoor	opgeleide	docent.	 	1000	wordt	in	2019	uitgegeven	en	staat	bij	de	overige	reserve.				


