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Beste lezer,
Kunstenaar Anselm Kiefer heeft ooit gezegd: Een kind accepteert alles, vraagt niet wat goed of slecht is.

Kinderen zijn puur, onbevooroordeeld. Maar ze zijn ook heel kwetsbaar… 
Kwetsbaar voor geweld, manipulatie, de verleiding van ‘het slechte pad’. 

Met ASAS proberen we kinderen in Florianópolis te beschermen tegen de harde wereld buiten.  
We sporten, dansen, spelen met ze om ze even te laten dromen van een betere wereld en een  
zorgeloze toekomst.

We geven ze extra onderwijs zodat ze - nu en later - beter bestand zijn tegen de verleidingen  
van drugs, alcohol en makkelijk geld. 

We geven ze hoop, kansen en vooral: heel veel positieve energie. Zodat ze zelf de kracht  
hebben om hun vleugels uit te slaan naar een betere toekomst. 

U kunt ons volgen op social media. En onze nieuwsbrieven zullen ook het komend jaar uit blijven komen. 
Mocht u informatie willen of opmerkingen hebben: neem gerust contact met ons op.

Liduine Madlener
Voorzitter

We want to help everyone and anyone, 
no matter who they are, where they’re from 
or what they think of me. That is human nature. 
We want to live surrounded by happy humans, 
not miserable ones. 

Let us fight for a real world where real actions 
have real consequences, to dream, to work, 
to actualize possibility.

Ryan Gander
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Over ons

Power2Fly ondersteunt maatschappelijke initiatieven in Brazilië, gericht op het begeleiden van kansarme 
jongeren. 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 samenwerken. 

We ondersteunen ASAS financieel en professioneel 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 Braziliaans stichting die zich richt op kinderen en jongeren 
van 6 tot 15 jaar in de achterstandswijken 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 
aandacht meegekregen. ASAS geeft de kinderen het gevoel dat ze niet 
alleen staan en maakt ze sterker, weerbaarder. Ook zorgt ASAS ervoor 
dat de kinderen door middel van de activiteiten in contact komen met 
jongeren uit andere sociale lagen. Het zorgt ervoor dat de kinderen een 
ander perspectief in het leven hebben.

De kinderen komen bij ASAS door middel van de scholen in de wijken 
en CRAS (een lokale organisatie die maatschappelijke bijstand verleent), 
de kinderbescherming, de maatschappelijk werkster van ASAS en via 
de ouders zelf. 

Wat biedt ASAS?
Naast huiswerkbegeleiding, biedt ASAS de 80 ingeschreven jongeren 
een keur aan creatieve en sportieve activiteiten, zoals hockey,  
capoeira, dans, duathlon, tuinieren en schilderen. Ook is er aandacht 
voor het milieu. Een coördinator 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 ondersteunen. 
Het is niet vreemd dat deze kinderen in hun jonge leven traumatische 
ervaringen hebben opgedaan. 

Resultaat
Door het brede aanbod van activiteiten dat aantrekkelijk is voor de  
kinderen en de samenwerking met de scholen, lukt het ASAS bijna 
altijd om ervoor te zorgen dat de jongeren hun school afmaken, sociale 
vaardigheden ontwikkelen, hun familiebanden aanhalen en met meer 
respect, waardigheid en doorzettingsvermogen in het leven staan. 
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De situatie in Brazilië

Economie
Op 1 januari 2019 werd Jair Bolsonaro president van Brazilië. Hij was 
door de meeste kiezers gekozen omdat zij hoopten dat hij de economie 
weer op gang zou kunnen krijgen. Mensen waren - na een reeks  
corruptieschandalen - zo teleurgesteld in de ‘grote namen’ dat een tot 
voor kort onbekende politicus president werd. Een politicus met zeer 
uitgesproken ideeën.  
Het leidde tot een enorme polarisatie in de samenleving. Mensen zijn 
enorm voor of zeer anti. Velen zijn het niet eens met zijn uitlatingen.  
Ook in het buitenland hebben veel mensen moeite met zijn manier van  
communiceren. Wat hij ondertussen wel heeft aangepakt is het veel te 
dure pensioenstelsel. Voorheen ging 45% van het staatsbudget hieraan 
op. Daar wordt nu enorm op bezuinigd. Dit zal in de komende 10 jaar 
een bezuiniging van 175 miljard euro opleveren. Toch is het ook  
Bolsonaro nog niet gelukt de economie aan de praat te krijgen.

Criminaliteit
Met zijn zero-tolerance beleid stelt hij de politie en justitie in staat om 
harder te straffen en agressiever te werken. Het aantal moorden is,  
mogelijk daardoor, in 2019 met 24% afgenomen. Maar daar staat  
tegenover dat het aantal mensen dat door de politie werd gedood is 
toegenomen. Misdadigers zijn vogelvrij verklaard door de maatregelen 
van Bolsonaro. 

Maatschappij
Brazilië heeft zichzelf lange tijd gezien als ‘raciale democratie’, omdat er 
- na het afschaffen van de slavernij (pas in 1888) - geen segregatie  
of rassenrellen waren ontstaan. Toch zijn de klassenverschillen nog  
altijd groot.

Nog steeds bepaalt huidskleur voor welke banen je in aanmerking komt. 
Pas onder ex-president Lula werd een quotum voor zwarte studenten 
ingevoerd. Het leverde de eerste generatie zwarte studenten op. Een 
belangrijke stap om de sterk verankerde ongelijkheid kleiner te maken. 
Bolsonaro wil deze quota weer afschaffen. In reactie daarop worden 
bewustwording en verzet krachtiger. 

Vreemd genoeg kreeg Bolsonaro ook veel stemmen van zwarte  
Brazilianen en inwoners uit de favela’s. Dit moet vooral gezien worden 
als een tegenstem: uit onvrede met de voorgaande linkse regering.  
In Brazilië zijn de charismatische pinkstergemeenten heel populair,  
ook in de favela’s. Voor deze gemeenten is de conservatieve  
evangelische politiek van Bolsonaro aantrekkelijk. Daarnaast worden  
in de Braziliaanse samenleving kritisch nadenken en analyse  
nauwelijks gestimuleerd. De macht is scheef verdeeld. Opleiding  
blijft dus de sleutel naar verandering. 
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Het terrein voor het ASAS-gebouw:

‘De weg naar succes is altijd onder constructie’ (Louis van Gaal)
Het verkrijgen van de grond is een enorme mijlpaal waaraan ASAS jaren 
heeft gewerkt. Politieke onzekerheid en economische belangen wierpen 
vele obstakels op, maar uiteindelijk heeft het team van ASAS in een 
zinderende gemeentelijke discussie tussen de verschillende vereadores 
(wethouders) aan het langste eind getrokken en is het terrein aan ASAS 
toegekend. Het was een politiek steekspel waarbij het er uiteindelijk 
vooral op aankwam om de tegenstanders van het toewijzen van het 
terrein aan ASAS, die eigenlijk vooral tegenstanders van de zittende 
burgemeester zijn, ervan te overtuigen toch hun gezonde verstand en 
hart te laten spreken in plaats van hun negatieve politieke emotie. In de 
aanloop daar naartoe is veel lokaal lobbywerk gepleegd. Maar ook de 
fysieke aanwezigheid van Nederlandse ‘waarnemers’ tijdens de twee 
Power2Fly reizen in mei en oktober bleek een krachtig instrument. Zeker 
omdat lokale media hier reportages over maakten en de lokale politiek 
aanspraken op daadkracht. De belangrijkste boodschap was: laat het 
niet zo zijn dat de helpende hand die wordt toegestoken vanuit Neder-
land niet kan worden beantwoord met Braziliaanse betrokkenheid en het 
nemen van verantwoordelijkheid. 

Inzet van velen
De directbetrokkenen van ASAS (team en bestuur) zetten zich in, maar 
ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, scholen en 
politie spraken zich uit voor het grote belang van de zorg van ASAS  
voor de kinderen. Zij vertelden hoe belangrijk het is de leefwereld van 
kinderen te vergroten en te laten zien hoe je iets bereiken waarvan je 
dacht alleen te kunnen dromen. Zij bevestigden studies waarin staat dat 
ambitie, creativiteit, doorzettingsvermogen en zelfbewustzijn uiteindelijk 
leiden tot keuzes die de kinderen uit de criminaliteit houden, omdat 
er andere mogelijkheden zijn. Zij bevestigden dat het nastreven van 
inclusie de sleutel zal zijn tot verbeteringen van de sociaaleconomische 
situatie. Daarbij is er ook steeds meer aandacht voor een integrale  
aanpak: kinderen hebben een veilige en affectieve omgeving nodig om 
in op te groeien. 
Door verschillende maatschappelijke groeperingen is aangegeven dat 
ASAS een waardevolle en noodzakelijke factor is in de zorg voor het 
welzijn in het noorden van Florianópolis. 
De Braziliaanse samenleving lijkt zich er steeds meer van bewust dat  
dit soort werk iedereen aangaat en dat het een gemeenschappelijke  
verantwoordelijkheid is voor de hele omgeving. Gelukkig is er in de  
wijken waarin ASAS werkt een goed contact met de politie. Duidelijk is 
wel dat daar ook continu aan gewerkt moet worden. 

Met het verkrijgen van de grond, ligt nu de weg open voor de bouw van 
het eerste eigen onderkomen van ASAS. Het terrein ligt in de buurt van 
de locatie waar ASAS op dit moment gehuisvest is en dat betekent dat 
ASAS ook op deze permanente locatie goed bereikbaar zal blijven  
voor de kinderen uit de wijken en van de scholen waar ASAS nauwe 
contacten mee heeft. Dit betekent continuïteit!  Superbelangrijk voor  
de ontwikkeling van de kinderen en ook voor het team is dit van grote 
waarde. Het geeft veel rust te weten dat alles wat wordt opgebouwd 
ook zal blijven bestaan, niet alleen fysiek maar juist ook in contact met 
scholen, de wijkraad, lokale politiefunctionarissen, maatschappelijk werk 
en de lokale middenstand die vaak in natura support biedt. 
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Twee mooie Power2Fly reizen, in mei en oktober

Dit jaar is er twee keer een reis naar Florianópolis ondernomen. Beide 
keren was het een soort combinatiereis: kennismaken (én deelnemen 
aan activiteiten) met ASAS, het team en het bestuur, Flórianópolis 
verkennen en ontspanning en gezelligheid ‘thuis’, in het fijne huis van 
Liduine en Robert. 

In mei is er door een lokaal televisiestation een reportage gemaakt  
over ASAS die,zo bleek, goed is bekeken door veel inwoners. In die 
reportage kwam ASAS uitgebreid in beeld, zowel letterlijk doordat er 
tijdens activiteiten werd gefilmd, als figuurlijk door interviews. Er is ook 
gefilmd bij het terrein dat toegezegd was. 

Het terrein werd bezocht met vertegenwoordigers van de gemeente  
en de architect. Iedereen was onder de indruk van de locatie en de 
grootte van het terrein. Máár er moest nog wel wat nadruk worden  
gelegd op de toezeggingen. De klok tikte door…

De tweede Power2Fly reis was zo gepland dat de hoop bestond dat  
er al bouwactiviteiten zichtbaar zouden zijn en er wellicht symbolisch 
een ‘eerste paal zou kunnen worden geslagen’. 
Dit bleek echter iets te optimistisch maar, door continue druk en aan-
dacht van ASAS, lukte het wel om de officiële overdracht van het terrein 
door de burgemeester van Florianópolis aan ASAS in deze week rond te 
krijgen. Er waren toespraken en er werden symbolische palen geslagen 
in de vorm van het planten van boompjes door kinderen, teamleden en 
vrijwilligers. Wat een emotioneel moment! Tijdens beide bezoeken was 
er veel ruimte om een goed beeld van ASAS te krijgen. Er werd  
meegedaan aan activiteiten en gesproken met het team en gepraat  
en gespeeld met de kinderen (met handen en voeten gaat het boven 
verwachting goed). De wijk waar de meeste kinderen vandaan komen 
werd bezocht en daarna werd er extra genoten van de (relatieve) rust, 
(speel)mogelijkheden en aandacht die ASAS uitstraalt. Als dat niet al 
direct duidelijk was, dan was dat het zeker na het bezoek aan de wijk  
en de huizen van de kinderen. Hoe eenvoudig alles ook is bij ASAS,  
wát een oase! 

Tijdens het bezoek in oktober werkte Jeannette Hanenburg voor de 
tweede keer (haar eerste bezoek was in 2017) met alle kinderen in  
het kader van expressie/tekenen/kleur/emotie. Onder haar leiding  
maakten de kinderen met zijn allen een tijdschrift met het thema: Room 
with a view. Zij tekenden een toekomstbeeld, gezien vanuit een raam. 
Het tijdschrift werd verkocht tijdens het Live-Evenement in oktober en  
zal in 2020 via onze site verkrijgbaar zijn als PDF of in geprinte vorm. 

Het bezoek van oktober stond ook in het teken van het Live-Evenement 
van 29 oktober. In de aanloop naar dit evenement hadden alle kinderen 
meegedaan aan lessen ‘storytelling’ en uiteindelijk hebben 8 kinderen 
van ASAS filmpjes gemaakt van hun dagelijks leven. Deze filmpjes zijn 
door Hans Heesterbeek gemonteerd tot een ontroerend en pakkend  
geheel. Daarnaast zijn een aantal stakeholders geïnterviewd wat  
resulteerde in een emotionele en krachtige oproep om toch vooral door 
te gaan met het goede werk van ASAS. 
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Het Live-Evenement op 29 oktober. 
Simultaan in Florianópolis en in Rotterdam

Tijdens deze bijeenkomst was er (heel spannend maar het lukte!) recht-
streeks contact tussen Rotterdam en Florianópolis. Er was muziek.  
Zangeres Marcella Wisbrun gaf een voorproefje van haar show en er 
werden lekkere caipirinhas geserveerd voor een swingend Braziliaans 
tintje. Het belangrijkst was echter het directe contact met Florianópolis. 
Er waren filmpjes en livebeelden en er was de mogelijkheid om vra-
gen te stellen. Aan Rotterdamse kant werd de avond gepresenteerd 
door Ruud van Os die ook de aankoop van de door ASAS gevraagde 
spullen voor het nieuwe gebouw in goede banen leidde. De kinderen 
hadden van alle voorwerpen die werden gevraagd tekeningen gemaakt. 
Van een door de brandweer voorgeschreven brandalarmlamp of de 
roestvrij stalen borden voor de keuken tot aan archiefkast of computer. 
Zij kwamen met hun eigen tekeningen in groepjes in beeld waarna aan 
Rotterdamse zijde om een koper/bekostiger werd gevraagd. Voor alle 
gevraagde goederen werd een donateur gevonden. Als klap op de 
vuurpijl meldden zich nog twee stichtingen die een substantiële bijdrage 
wilden leveren aan bouw en inrichting. Alles werd belangeloos gefilmd 
door Frank Stout van TV Rijnmond. Het was een fantastische avond 
waarbij alle bezoekers een goede indruk kregen van de werkzaamheden 
in Florianópolis en de medewerkers en vrijwilligers daar een hart onder 
de riem werd gestoken door de aandacht en donaties vanuit Nederland.  
Veel dank aan Hans Heesterbeek van Hans Heesterbeek.com uit wiens 
hoed dit idee kwam en die het vanuit Brazilie begeleidde.

Het verhaal van Pablo, ‘het kleintje’ 

Een jongen van 8 jaar kwam bij ASAS. Hij weigerde contact en  
verstopte zich boos onder de tafel. Laten we deze jongen Pablo  
noemen. Dat betekent ‘kleintje’ en één ding was meteen duidelijk:  
Pablo was veel te lang klein gehouden.
 
De orthopedagoge ging met Pablo aan de slag en kwam erachter dat er 
bij hem thuis vaak politie-invallen waren. Zijn stiefvader en zijn moeder 
waren betrokken bij het dealen van drugs. Bij elke politie-inval verstopte 
Pablo zich onder tafel. Of in een kast.
 
Hij was angstig en zelfvertrouwen had hij niet. Zijn moeder zei altijd dat 
hij toch niets zou leren. Wat doe je dan als 8-jarige? Pablo zette zijn 
angst en onzekerheid om in boosheid en agressiviteit.
 
De orthopedagoge wist dat het een lange weg zou worden om Pablo te 
helpen. Maar met geduld, goed materiaal (nieuwe spelletjes en boekjes) 
en een positieve focus lukte het haar Pablo’s woede te kanaliseren.  
Hij leerde lezen en schrijven. En hij leerde vooral ook wat ‘veiligheid’ is. 
Hij hoefde zich niet meer te verstoppen. Ondertussen werd ook gewerkt 
aan zijn sociale vaardigheden. Alle ASAS-werknemers steunden hem en 
wisten precies hoe ze met hem om moesten gaan.
 
Het zelfvertrouwen van Pablo groeide en groeide. Hij voelde zich steeds 
vaker gezien en geliefd. Nu, bijna een jaar later, kan hij vol meedraaien 
in een groep. En ook al valt hij wel eens terug in angst, woede en on-
zekerheid: hij weet die moeilijke momenten steeds beter te overwinnen. 
 
Pablo is groot geworden.
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Geef geluk (door)/ de gelukskaartjes

ASAS doet er alles aan om wat geluk in het leven van de kinderen 
in Florianópolis te brengen. Power2fly ondersteunt dit en onze 
donateurs kunnen dit doen door te doneren. Maar zij kunnen dit 
ook doen door een ‘gelukskaartje’ te kopen.  
Op het kaartje zit een ‘Bomfim’-lintje. Bij het omknopen van het 
lintje doe je een wens en als het lintje vergaan is en van de pols 
valt komt de wens uit. Dit is een Braziliaans gebruik dat wij graag 
inzetten om geluk ‘hier’ aan geluk ‘daar’ te koppelen. 
Drukkerij GB t Hooft heeft deze kaartjes ‘om niet’ voor Power2Fly 
verzorgd en in 2019 is het een groot succes geworden. Voor 2020 
heeft hij Power2Fly een nieuwe voorraad gelukskaartjes beloofd. 

(Video) Nieuwsbrief

De online nieuwsbrief kwam vier keer uit. In december 2019 werd het zelfs een Video-nieuwsbrief! Het 
beeldmateriaal en de testimonials maken het geheel aan informatie over Power2Fly nog vollediger. Bijna 
250 mensen ontvangen en lezen deze nieuwsbrief. Daarnaast ontvingen ze allemaal ons jaarverslag online. 

ASAS 2019

ASAS was in 2019 weer in staat om 80 kinderen buiten schooltijd te begeleiden en ruimte en rust te geven 
voor hun ontwikkeling. Ze deden mee aan hockey, kunst, capoeira, percussie, dans en het groene werk  
in de tuin. Ook is een nieuwe activiteit opgezet: zwemmen. Dit is iets wat de kinderen echt buiten hun 
bekende wereld brengt en wat normaal gesproken volledig buiten hun bereik ligt: ze gaan met de bus naar 
het zwembad en leren iets wat heel belangrijk voor ze is, omdat ze vlakbij zee en riviertjes wonen. Op het 
eiland is triatlon een populaire sport en zo wordt dit ook voor de kinderen een activiteit die binnen bereik 
ligt. Een deel van de kinderen neemt ieder jaar al deel aan een renwedstrijd en ze gaan ook gezamenlijk 
kijken naar hét grote sportevenement van het jaar. 

Tijdens de schoolvakanties waren er niet de gebruikelijke activiteiten maar functioneerde ASAS meer als 
een vakantiekamp. Er waren kleine uitjes en er was veel gezelligheid op het eigen terrein. 
Met Pasen mochten de kinderen allemaal naar een groot kinderfeest dat door de gemeente werd  
georganiseerd. Hoewel alle leuke activiteiten op dat feest fantastisch waren waren toch de bustocht én het 
grote versierde paasei dat ze kregen wel het allermooist. 

Met kerst kon ASAS ook een feest inclusief kerstcadeau voor de kinderen organiseren. 
Een deel van de kinderen deed mee aan hockeytoernooien, zowel op het eiland als verder weg, een  
prachtig moment om te sporten met andere sociale klassen en om hun perspectief te vergroten.

Alle kinderen deden examen voor een nieuwe ‘hogere’ band voor capoeira. (Een beetje zoals bij een judo 
examen.) Het was echt een uitje, want er hoorde ook een lunch bij en een speciaal T-shirt. Deze sport is 
fantastisch om energie te kanaliseren en is naast sportief, ook typisch Braziliaans.

In mei zijn de kinderen uitgenodigd voor een boottocht op zee. Superspannend en als ontdekkingsreizigers 
konden ze hun eiland vanaf zee bekijken. 

Er wordt ook aandacht besteed aan kunst en beeldende vorming. Dit is voor veel kinderen een goede  
manier van expressie. In oktober hebben de kinderen onder leiding van hun eigen lerares en één van de 
deelnemers van de Power2Fly reis een eigen tijdschrift gemaakt. De titel van het tijdschrift is: Quarto com 
Vista, Room with a View. De kinderen tekenden hun eigen droom/dromen over hun toekomst. Een groot 
deel van de kinderen heeft zich zeer enthousiast uitgeleefd en genoot ervan hun tekening met bijschrift 
écht in een tijdschrift te zien. Helaas was dit, zoals verwacht, ook voor een deel van de groep emotioneel 
ingrijpend. Gelukkig kunnen die kinderen door de orthopedagoge en de psychologe goed worden begeleid.

Veel geluk!
Meer weten over Power2Fly? Of ook zo’n waardevol cadeau geven? 

Ga naar www.power2fly.nl. 
Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.
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Feiten & cijfers

Onze initiatieven en activiteiten
Hoogtepunten waren de twee Power2Fly reizen in mei en oktober én het Live-Evenement dat gelijktijdig in 
Florianópolis en in Rotterdam plaatsvond.estuur óók vrijwillig. Daarnaast heeft ASAS 2 fulltimers en 3 parttin 

Bestuur

Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd. Daarnaast was er bijna dagelijks overleg in kleiner verband 
zowel binnen het bestuur van Power2Fly als met het bestuur van ASAS.

Marketing, communicatie & branding

Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de site zodat deze eenvoudiger up-to-date te houden is maar deze is 
in 2019 nog niet online gebracht. Dit zal in 2020 gebeuren. 

Via webinars van Nederland Filantropieland en de Partin-dag, bleven we op de hoogte van ontwikkelingen 
in de wereld van de filantropie en zoeken we informatie van experts. 

De ‘gewone’ nieuwsbrief verscheen in 2019 vier keer, aangevuld door een mailing over het Live-Evenement 
en een bericht over de gelukskaartjes. Deze gelukskaartjes zullen ook in 2020 weer beschikbaar zijn omdat 
de reacties positief waren en mensen het een zeer sympathiek gebaar vinden. 

In december kwam de eerste, bijzondere, video-nieuwsbrief uit. Beeld en geluid zijn zó informatief en  
kunnen zoveel indruk maken!

Er zijn sport T-shirts met Power2Fly logo gemaakt die ter beschikking worden gesteld aan mensen die  
een sportieve actie ondernemen ter ondersteuning van Power2Fly. In 2019 waren dit de Marathon van 
Rotterdam en activiteiten van de Internationale School Rotterdam. Van de Marathon van Rotterdam werden 
mooie beelden gemaakt en uitgezonden op TV Rijnmond en werden ‘onze’ lopers ook geïnterviewd. 
Voor het evenement in oktober zijn mokken met foto en Power2Fly logo gedrukt zodat donateurs die geld 
gaven voor artikelen die te zijner tijd in het nieuwe gebouw zullen worden gebruikt, toch iets tastbaars mee 
naar huis konden nemen. 

Fondsenwervende activiteiten

Naast fantastische individuele bijdragen van particulieren waren er ook sponsoractiviteiten. Een aantal 
studenten rende de Marathon van Rotterdam, een aantal scholieren van de Internationale School Rotterdam 
organiseerde verschillende activiteiten met het doel geld op te halen en in plaats van cadeaus werd bij een 
feest geld voor een tweetal stichtingen, waaronder Power2Fly, gevraagd. 
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Stichtingen

Wij ontvingen geld van verschillende stichtingen, enkele daarvan doneerden al eerder aan ons.  
Zoals Stichting Haëlla, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en een stichting die anoniem wil zijn.  
Fijn dat zij - op basis van onze rapporatges over eerdere donaties -overtuigd waren dat het geld  
goed terechtkomt en dat ze nogmaals een bedrag wilden schenken. Er waren ook ‘nieuwe’ stichtingen die 
afgelopen jaar doneerden, zoals Stichting World Child Fund en Stichting Katholieke Wezenverzorging. 

Daarnaast was er nog een stichting die naar aanleiding van ons evenement in oktober overging tot het 
doneren van het storten van beton voor de bouw van het eigen onderkomen van ASAS. Deze stichting wil 
alleen dat wij vermelden dat zij een initiatief als dit, dat kinderen een warm hart toedraagt, toejuichen en 
graag steunen. Verder wil deze stichting anoniem blijven. 

Live-Evenement oktober

Het evenement leverde geld op voor meubels, apparatuur en keukenspullen die zullen worden gebruikt 
in het nieuwe gebouw. Als de ruimte in de huidige container het toelaat zullen bepaalde zaken al eerder 
worden aangeschaft en gebruikt. 

Gelukskaartjes

Zoals al eerder gemeld waren de gelukskaartjes een groot succes.
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De resultaten

Bereikt in Nederland

> Power2Fly heeft in 2019 € 61.201 opgehaald. 
>  Periodieke schenkers verzekeren Power2Fly de komende jaren van 

minimaal € 14.500 per jaar.
>  Naast Stichtingen die al eerder vertrouwen in Power2Fly hadden, heeft 

Power2Fly dit jaar weer twee nieuwe stichtingen weten te overtuigen 
om een donatie te doen. 

>  De Power2Fly gelukskaartjes deden hun intrede. Zij leverden niet 
alleen een glimlach op bij de ontvangers en gevers: Power2Fly ontving 
een mooi bedrag waarmee het geluk van de kinderen in Florianópolis 
een impuls kan krijgen. 

>  Het aantal aanmeldingen voor de online nieuwsbrief staat momenteel 
op 222. Het grootste deel van de mensen die onze nieuwsbrief  
ontvangen, klikt door op de link en leest de brief of bekijkt de filmpjes. 

>  Het bereik van de Facebook-pagina lag op maximaal 521, gemiddeld 
ligt het rond de 230. Daarnaast zijn we actief op LinkedIn en  
Instagram.

>  Door het Live-Evenement hebben oude en nieuwe supporters en  
geïnteresseerden een goed beeld kunnen krijgen van ASAS. 

>  Ruim 100 mensen ontvingen een gelukskaartje. Niet alleen kregen zij 
daarmee een mooie wens van de gever en werd het geluk middels het 
geld doorgegeven naar Brazilië, ook bevordert dit de bekendheid met 
Power2Fly wat wellicht tot nieuwe donateurs zal leiden. 

>  Power2Fly heeft dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van PIFworld.
nl. Via deze site kunnen mensen hun actie ten behoeve van Power2Fly 
zelf vormgeven en promoten, en kunnen ze doneren. Deze donatie is 
dan ook duidelijk zichtbaar als afkomstig van hun actie. 

Bereikt in Brazilië

Wat heeft ASAS kunnen doen dankzij Power2Fly?

>  De orthopedagoge heeft met vrijwel alle kinderen van ASAS kunnen 
werken aan onderliggende problemen waardoor hun enthousiasme  
en doorzettingsvermogen voor, en focus op hun schoolwerk is toe-
genomen. Daarnaast heeft zij ook heel praktisch met de kinderen 
gewerkt aan alfabetisering in brede zin. 

>  Alle kinderen (80) hebben een mooie dag gehad met capoeira  
examen, lekkere snack, T-shirt en de reis naar het evenement. 

>  De kok die niet alleen kok is maar ook een belangrijke opvoedkundige 
en coachende rol heeft tijdens het eten, kon dankzij Power2Fly een 
salaris krijgen dat conform zijn positie en inbreng is. 

>  Verbeteringen ten behoeve van de ‘keuken’ en het klaarmaken van het 
eten voor de kinderen konden worden uitgevoerd. 

>  Training voor het hele team, flexibele krachten, vaste krachten,  
vrijwilligers en bestuur volgens de methode van systemisch denken. 
Dit is als zeer nuttig ervaren omdat het iedereen meer inzicht gaf in de 
invloed van de omgeving op het individu en hoe daar het best mee 
omgegaan kan worden. 

>  Voor een in dag die in Brazilië écht wordt gevierd, de Dag van het 
Kind, kon voor alle kinderen een presentje worden gekocht. 
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>  Er kon teken- en schildermateriaal worden aangeschaft, te gebruiken 
tijdens de lessen beeldende vorming. 

>  De eerste betalingen voor de bouw van het nieuwe onderkomen  
konden worden gedaan. 

>  Er werd internet aangelegd. Hier was al over gesproken omdat  
dit noodzakelijk is voor het contact met de scholen en CRAS (de  
organisatie voor maatschappelijk werk die de kinderen naar ASAS 
doorverwijst/ ze bij ASAS aanmeldt) maar het proces werd versneld 
toen bleek dat het ook gebruikt zou moeten worden voor het eve-
nement in oktober. Het kan ook gebruikt gaan worden bij bepaalde 
lesvormen. 

>  De mogelijkheid om in speciale gevallen een beroep te kunnen doen 
op Power2Fly geeft het bestuur van ASAS een gevoel van ‘veiligheid’ 
voor de continuïteit. Uiteindelijk werd dit jaar slechts 18% van de  
gewone activiteiten direct ten bate van de kinderen bekostigd uit 
donaties van ASAS. Dit is exclusief de bovengenoemde training en 
kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de bouw van het nieuwe 
onderkomen. Als de training wel wordt meegenomen in het financiële 
plaatje, dan werd 25% van de begroting van ASAS door Power2Fly 
betaald. De bouwkosten zijn hierin niet verwerkt. 

>  Door de filmpjes en de aanwezigheid van verschillende stakeholders 
tijdens het Live-Evenement in oktober kregen geïnteresseerden in  
Nederland een emotioneel en pakkend inkijkje in de bezigheden en 
het bestaansrecht van ASAS. De reacties en vragen vanuit het publiek 
in Nederland toonden de medewerkers en kinderen van ASAS direct 
dat er ook vanuit Nederland steun is. 

>  Tijdens de twee Power2Fly reizen dit jaar werd er door lokale media- 
aandacht besteed aan ASAS waardoor de lokale overheden ook op 
een andere manier voorzien werden van informatie over, en de impact 
van, ASAS. 

Onze doelen voor 2019 

>   De bouw, inrichting én ingebruikname van het ASAS-gebouw. 
>   Begeleiding van dit proces en ondersteuning van het bestuur van 

ASAS op andere vlakken. 
>   Werken aan een methode om impact te meten en/of verwoorden van 

de impact die ASAS heeft op de eigenwaarde en zelfredzaamheid  
van de kinderen, continuïteit en de resultaten van de kinderen op 
school en de harmonie binnen hun gezin. 

>   Zorgen voor een sluitende begroting voor de bouw van ASAS door 
middel van het benaderen van nieuwe fondsen en het opzetten van 
verschillende activiteiten. Zowel in Brazilië als in Nederland. In  
Nederland zal 1 van deze activiteiten een golftoernooi en clinic zijn, 
door Power2Fly georganiseerd. 

>   Het blijven ondersteunen van de huidige activiteiten van ASAS,  
waarbij ernaar gestreefd wordt dat dit minder dan 1/3 van de totale 
begroting zal omvatten. 

>   Het organiseren van een eenvoudige, gezellige ‘boerenkoolavond’ 
voor onze belangrijkste donateurs waarbij het doel niet wervend is 
maar verbindend. 
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Financieel jaarverslag 

In 2019 ontving Power2Fly in totaal € 61.202 van particulieren, bedrijven en stichtingen.  

Een deel van dit geld werd specifiek met een bepaald doel gegeven:
€ 19.742 bouw
€ 4.388 alfabetiseren/orthopedagoge
€ 3.365 training team
€ 15.260 inrichting nieuwe gebouw
€ 18.447 ongeoormerkt

Het bedrag voor de bouw was afkomstig van een tweetal stichtingen die anoniem willen blijven en uit  
particuliere giften. Een van de stichtingen wil alleen benadrukt hebben dat zij een initiatief dat kinderen  
een warm hart toedraagt, van harte ondersteunt. 

In 2019 werd uit het bestemmingsfonds bouw € 17.444 al besteed aan verschillende (deels voorbereidende) 
werkzaamheden voor het nieuwe gebouw. Uiteindelijk nam de Bouwreserve toe met 2.298.
Voor de werkzaamheden van de orthopedagoge (voorheen project alfabetiseren genoemd) ontving  
Power2Fly wederom een bijdrage van Stichting Haëlla. Daarnaast was Stichting Weeshuis der  
Doopsgezinden donateur. Het salaris van de orthopedagoge werd (deels) bekostigd en er werd materiaal 
gekocht. Stichting World Child Fund bekostigde de training (gedurende een half jaar) van het gehele team 
(personeel, vrijwilligers en bestuur) van ASAS. 

Het evenement op 29 oktober leverde € 11.260 op voor de inrichting van het nieuwe gebouw. Naar  
aanleiding van deze avond doneerde Stichting Katholieke Wezenverzorging € 4.000, ook voor de inrichting. 
Aangezien het gebouw nog niet is gerealiseerd is het totale bedrag van € 15.260 ondergebracht in  
Bestemmingsfonds Inrichting. 

In 2018 werd € 2.857,50 gereserveerd voor kunst. Van dit bedrag is dit jaar € 663,96 uitgegeven.  
Derhalve is er nog € 2193,54 over. Dit bedrag zit in de overige reserve. 

In 2018 werd € 1.000 gegeven voor een reis naar doelbestemming. Dit jaar is daarvan een ticket naar  
Florianópolis van betaald. Het restant € 89,80 zit in de overige reserve. 

Er waren verschillende particuliere initiatieven voor Power2Fly waaronder een feest (€ 745), activiteiten 
van scholieren van een middelbare school en een aantal studenten die de marathon van Rotterdam liepen 
(€ 1.755). Daarnaast ‘losse’ particuliere schenkers en onze periodieke donateurs, die voor een constante 
stroom van ruim € 14.500 zorgden. 

De gelukskaartjes leverden € 1.830 op. Het is erg fijn dat wij van de drukker (drukkerij GB ‘t Hooft) nieuwe 
hebben gekregen om in 2020 nog meer geluk door te kunnen laten geven.  

Power2Fly krijgt ook veel geld ongeoormerkt waardoor we in staat zijn dingen te bekostigen die heel  
belangrijk worden geacht voor de kwaliteit van de werkzaamheden van ASAS. Daar hoort bijvoorbeeld ook 
het verzorgen van een gezonde snack bij, door de kok. Het salaris van de kok en verbeteringen aan sanitair 
en keuken werden door Power2Fly betaald. 

Power2Fly gebruikte in 2019 € 19.239 voor het bekostigen van ‘lopende zaken’ van ASAS. Dit komt neer 
op 20% van de totale begroting van ASAS voor 2019. Dit ligt dus ruim onder het streven maximaal 1/3 bij 
te dragen. Enerzijds komt dit doordat het ASAS is gelukt verschillende fondsen te werven en fundraising te 
doen (en de bijdrage van de gemeente bleef intact), anderzijds doordat de koers van de Braziliaanse real 
is gedaald ten opzichte van de euro. 
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Naast 20% van de ‘lopende zaken’, bekostigde Power2Fly nog de training van het team en voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw. In december werd € 15.000 overgemaakt om ervoor te zorgen dat bouw-
werkzaamheden in 2020 betaald kunnen worden. Tussen het moment van overmaken in Nederland en  
het moment dat dit geld ook daadwerkelijk beschikbaar komt in Brazilie, ligt tussen de 4 en 7 weken.  
De Centrale Bank van Brazilië heeft namelijk allerlei controles ingebouwd om witwassen via stichtingen 
tegen te gaan. Met de overige reserve zijn er voldoende fondsen om op korte termijn continuïteit aan  
ASAS te kunnen blijven bieden. 

Er werden gebruikelijke kosten gemaakt voor werving (drukwerk, T-shirts (ook in 2020 te gebruiken  
door sporters die een sponsoractie doen), bijeenkomsten en attenties, website, bank, administratie en  
contributies). 

De baten van 2019 zijn hoger dan die van 2018 als gevolg van het evenement van oktober. Als de toename 
van de bestemmingsfondsen buiten beschouwing wordt gelaten komt de verhouding tussen doelbesteding 
en baten op 60%. Dit schept echter een beeld dat niet reëel is. Voor de bouw en inrichting van het 
toekomstige pand zijn al grote reserves opgebouwd die in 2020 ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden. 
De verwachting is dat de bouw zo’n € 150.000 zal kosten. Wanneer daadwerkelijk gestart wordt zal het 
geheel binnen een half jaar tot maximaal een jaar worden afgerond en in gebruik genomen. Ook in 2019 is 
er al een forse bijdrage voor de bouw aan ASAS overgemaakt. Dit geld was deels al in voorgaande jaren 
in de bouwreserve gestopt. Derhalve is de doelbestedingsratio, rekening houdend met bestemmingsfonds 
opbouw, dit jaar 121%. 

Power2fly voldoet ook dit jaar weer aan de ANBI-eis dat minimaal 90% van de geworven gelden ten goede 
komt aan ASAS. De kosten van beheer, administratie en fondsenwerving bedragen 7,4% van de baten.
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Ref. 31-12-2019 31-12-2018
€ €

118.442 98.440
Saldo spaarrekeningen
Effecten (aandelen, obligaties)

Totaal liquide middelen 118.442 98.440

Totaal Activa 118.442 98.440

Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds project: ASAS Bouw 1 79.099 76.800
Bestemmingsfonds project: ASAS Inrichting 15.260 0

24.083 21.640
118.442 98.440

   
118.442 98.440

Werkelijk Werkelijk
2019 2018
€ €

collecten 1
nalatenschappen 1
contributies 1
donaties en giften 1 17.373 14.309
eigen loterijen en prijsvragen 1
overige baten van particulieren 1 15.075 19.550

32.449 33.859
1 6.500 2.050

baten van loterijorganisaties 1
subsidies van overheden 1

1 22.253 12.000
Som van de baten 61.202 47.909

61.202 47.909

1 17.444 0
ASAS Inrichting

1 19.239 30.222
36.682 30.222

2 4.196 3.235
3 321 433

41.199 33.890

Saldo voor financiële baten en lasten 20.002 14.019

Saldo financiële baten en lasten 4 0 0
20.002 14.019

ASAS Bouw 19.742               
ASAS Bouw 17.444-               
ASAS Inrichting 15.260               
ASAS Inrichting -                      

2.443                 14.019                    
20.002        14.019             

LET OP: VERSCHIL TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 0-                  

59,9% 63,1%
- doelbestedingsratio ([doelbesteding + toename bestemmingsfondsen & vrije reserve]/baten) 121,1% 92,3%

89,0% 89,2%
- doelbestedingsratio([werving + beheer]/[doelbesteding + toename bestemmingsfondsen & vrije reserve]) 11,5% 8,3%

6,9% 6,8%
0,8% 1,3%

-kosten beheer, administatie en fondsenwerving/baten fondsenwerving 7,4% 7,7%

Ratio's
- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)

- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten)

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

Bestemming saldo van baten en lasten
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toe-/afname overige reserves
Saldo van baten en lasten/resultaat

- overige bestedingen aan doelstellingen
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo van baten en lasten

baten als tegenprestatie voor de levering van producten (gerealiseerde brutowinst 
op handelswaar)
Overige baten (exclusief ontvangen rente)
Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
ASAS Bouw

Staat van Baten en lasten

BATEN

totaal baten van particulieren
baten van bedrijven

ontvangen van andere organisaties zonder winststreven

ACTIVA

Banksaldo

Kassaldo

PASSIVA

Overige reserves
Totaal reserves en fondsen

Balans
(na resultaatsbestemming)

Totaal Passiva

stichting Power2Fly

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 
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Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

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

Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

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

Toelichting op de Balans

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen
Het 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. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit 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.

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

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet 
uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen
Wanneer 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.

De 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
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.

Effecten

Liquide middelen

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

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Vergelijking met voorgaand jaar

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten en vestigingsadres
De stichting heeft tot doel: het algemeen belang te dienen door aciviteiten te ondernemen gericht op: het genereren van financiële middelen ten behoeve van 
onderwijs- en welzijn projecten die gericht zijn op kansarme kinderen in Brazilië, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting is gevestigd in Rotterdam.

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

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is 
gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

stichting Power2Fly

de website: www.power2fly.nl
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worden. De verwachting is dat de bouw zo'n 150.000 euro zal kosten. Wanneer daadwerkelijk gestart wordt zal het geheel binnen een half jaar tot maximaal
een jaar afgerond en in gebruik genomen worden. Ook in 2019 is er al een forse bijdrage voor de bouw van ASAS overgemaakt. Dit geld was deels al in 

Werkelijk Werkelijk
2019 2018
€ €

-                      
17.444               
17.444               

besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar -                      
Overige reserves
besteding vanuit overige reserves 19.239               30.222

(2) Kosten werving
1.250 142

102 126
 Kosten mailing akties 104

2.741 2.967
4.196 3.235

(3) Kosten beheer en administratie
39

 Reiskosten bestuur 
 Contributies, o.a. Partin 145 297

137 136
321 433

(4) Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten (negatief bedrag invullen)
dividend
koerswinsten
kosten beleggingen (negatief bedrag invullen)

0 0

 Folders en banieren (mokken en shirts) 
 Website en hostingkosten 

 Overige kosten eigen fondswerving 

 Kosten administratie 

 Overige kosten beheer en administratie 

€ 19.742 bouw

(1) Besteed aan doelstellingen

ASAS Bouw
besteding vanuit baten boekjaar 
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Het bedrag voor de bouw was afkomstig van een tweetal stichtingen die anoniem willen blijven en particuliere giften. Een van de stichtingen wil alleen 

€  4.388  alfabetiseren/orthopedagoge
€  3.365   training team
€ 15.260  inrichting nieuwe gebouw
€  18.447 ongeoormerkt

benadrukt hebben dat zij een initiatief dat kinderen een warm hart toedraagt, van harte ondersteunt. In 2019 werd uit het bestemmingsfonds bouw €17.444

Het evenement op 29 oktober leverde € 11.260 op voor de inrichting van het nieuwe gebouw. Naar aanleiding van deze avond doneerde Stichting Katholieke
Wezenverzorging € 4.000, ook voor de inrichting. Aangezien het gebouw nog niet is gerealiseerd is het totale bedrag van € 15.260 ondergebracht in 

Daarnaast was Stichting Weeshuis der Doopsgezinden donateur. Het salaris van de orthopedagoge werd (deels) bekostigd en er werd materiaal gekocht. 
Stichting World Child Fund bekostigde de training (gedurende een half jaar) van het gehele team van ASAS (personeel, vrijwilligers en bestuur). 

al besteed aan verschillende (deels voorbereidende) werkzaamheden voor het nieuwe gebouw. Uiteindelijk nam de Bouwreserve in 2019 toe met € 2.298
Voor de werkzaamheden van de orthopedagoge (voorheen project alfabetiseren genoemd) ontving P2F wederom een bijdrage van Stichting Haëlla. 

Bestemmingsfonds Inrichting.
In 2018  werd € 2.857,5 gereserveerd voor kunst. Van dit bedrag is dit jaar € 663,96 uitgegeven. Derhalve is er nog € 2193.54 over. Dit bedrag zit in de 
overige reserve. In 2018  werd € 1.000 gegeven voor een reis naar doelbestemming. Dit jaar is daarvan een ticket naar Florianópolis betaald. Het restant
van € 89,90 zit in de overige reserve. Er waren verschillende particuliere initiatieven voor P2F waaronder een feest (€ 745), activiteiten van scholieren van 
een middelbare school en studenten die de marathon van Rotteram holden (€ 1.755). Daarnaast "losse" particuliere schenkers en onze periodieke donateurs,
die voor een constante stroom van ruim € 14.500 zorgden. De gelukskaartjes leverden € 1.830 op. Het is fijn dat wij van de drukker (drukkerij GB 't Hooft) 
nieuwe hebben gekregen om in 2020 nog meer geluk door te kunnen laten geven. P2F krijgt ook veel geld ongeoormerkt, waardoor P2F in staat is dingen te 

In 2019 ontving P2F in totaal € 61.202 van particulieren, bedrijven en stichtingen. Een deel van dit geld werd specifiek met een bepaald doel gegeven: 

ASAS Inrichting

Centrale Bank van Brazilië heeft namelijk allerlei contrôles ingebouwd om witwassen via stichtingen tegen te gaan. Met de overige reserve zijn er voldoende

bekostigen die belangrijk worden geacht voor de kwaliteit van de werkzaamheden van ASAS. Daar hoort bijv. ook het verzorgen van een gezonde snack bij, 
door de kok. Zijn salaris en verbeteringen aan sanitair en keuken werden door P2F betaald. P2F gebruikte in 2019 € 19.239 voor "lopende zaken" van ASAS. 
Dit komt neer op 20% van de totale begroting van ASAS voor 2019. Dit ligt dus ruim omder het streven maximaal 1/3 bij te dragen. Enerzijds komt dit doordat

Braziliaanse Real is gedaald ten opzichte van de Euro. Naast de 20% van de "lopende" zaken, bekostigde P2F nog de training van het team en voorbereidende 
het ASAS is gelukt verschillende fondsen te werven en fundraising te doen (en de bijdrage van de gemeente bleef intact), anderzijds doordat de koers van de

werkzaamheden voor de bouw. In december werd € 15.000 overgemaakt om ervoor te zorgen dat bouwwerkzaamheden in 2020 betaald kunnen worden. 
Tussen het moment van ovemaken in Nederland en het moment dat dit geld ook daadwerkelijk beschikbaar komt in Brazilië, ligt tussen de 4 en 7 weken. De 

fondsen om op korte termijn continuiteit aan ASAS te kunnen blijven bieden.  
Er werden gebruikelijke kosten gemaakt voor werving (o.a. t-shirts die ook in 2020 gebruikt zullen worden door sporters die een sponsoractie doen), bijeen-
komsten en attenties, website, bank, administratie en contributies. De baten van 2019 zijn hoger dan die van 2018 als gevolg van het evenement van oktober. 
Als de toename van bestemmingsfondsen buiten beschouwing wordt gelaten komt de verhouding tussen doelbesteding en baten op 60%. Dit schept echter 
een beeld dat niet reël is. Voor bouw en inrichting van het toekomstige pand zijn al grote reserves opgebouwd die in 2020 ook daadwerkelijk gebruikt zullen 

 voorgaande jaren in de bouwreserve gestopt. Derhalve is de doelbestedingsratio, rekening houdend met bestemmingsfondsopbouw, dit jaar 121%.
P2F voldoet ook dit jaar weer aan de ANBI-eis dat minimaal 90% van de geworven gelden ten goede komt aan ASAS. De kosten van beheer, administratie
en werving bedragen 7,4% van de baten. 
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Toelichting

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 21-04-2020
Deze jaarrekening is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd op : 17-04-2020

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm

ASAS Bouw - Overig

Overige gegevens

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming 
bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

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

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


