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Beste lezer,
In de psychologie hoor je vaak: ‘Zie problemen als een uitdaging.’ Voor 2020 was dat een zeer  
toepasselijke uitspraak. Het was een jaar vol problemen, verrassingen en onverwachte wendingen.  
Dus óók een jaar vol uitgagingen.

Voor Power2Fly hadden we op het gebied van fondsenwerving een flinke tegenvaller: we konden geen  
evenementen regelen. Toch is het ons gelukt om de families van ‘onze kinderen’ op een impactvolle  
manier te ondersteunen in dit extreem moeilijke jaar. In dit jaarverslag kun je daar meer over lezen.

Voor onze partner ASAS lagen de uitdagingen op 
een ander vlak: hoe bereik je kinderen die thuis 
zitten en geen telefoon of ander mobiel apparaat 
hebben? Het was nogal een zoektocht, maar uit-
eindelijk zijn het bestuur en de medewerkers van 
ASAS erin geslaagd om op andere manieren de 
band sterk te houden. Hoe hard daarvoor gewerkt 
is en hoe creatief dit is aangepakt, lees je ook 
verderop in dit jaarverslag.

We zijn er trots op hoe we het hoofd boven water 
hebben weten te houden. En we hopen - waar-
schijnlijk met jullie allemaal - dat er weer betere 
tijden aankomen. We kijken er enorm naar uit om 
de kinderen weer ‘gewoon’ bij ASAS te ontvangen.

Het ga jullie goed, maak er het beste van.

Met vriendelijke en gezonde groet,
Liduine Madlener
Voorzitter
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Een vliegende start 

Het jaar begon vol enthousiaste plannen en mooie vooruitzichten. Eerst kwam het goede bericht  
dat we een terrein kregen waar we het ASAS-onderkomen op mochten bouwen. Na de inspirerende 
Power2Fly/ASAS-reis in oktober 2019, waren we vastbesloten om er met het ASAS-team weer een 
mooi jaar van te maken. Een jaar vol energie, goede moed en creatieve ideeën. 

Heel veel plannen…

De kinderen van ASAS zouden in de zomervakantie meedoen aan allerlei 
activiteiten (georganiseerd door de gemeente of ASAS). We wilden ze 
weer een echt ‘vakantiegevoel’ geven, met een heel bijzonder program-
ma. Ondertussen werd in Florianopolis - voor ons nieuwe onderkomen 
- hard gewerkt om alle benodigde vergunningen te krijgen, het definitieve 
architectuurplan te maken en het benodigde budget te vergaren. Natuur-
lijk hadden de Braziliaanse bureaucratie, kerst én carnaval vertraging 
opgeleverd, maar het leek erop dat de bouw in mei of juni 2020 van start 
kon gaan. Rond die tijd zou er ook een volgende Power2Fly/ASAS-reis 
komen. Bedoeld om weer nieuwe geïnteresseerden kennis te laten maken 
met ASAS. Want hoe mooi zou het zijn, als we met de hele groep bij de 
figuurlijke (want we bouwen met containers) ‘eerste steen’ konden zijn? 

Er werden plannen gemaakt: over het gebruik van het terrein en de  
lokalen, maar ook over de aankleding ervan. Een lokale kunstenaar,  
Augustin De Lassus zou, naast het kunstlokaal een deel van de  
omheining beschilderen. Hiervoor zou hij samenwerken met de kinderen 
en met hun lerares. Het idee was dat door deze voorbereidingen, de 
nieuwbouw echt tot leven zou komen. Daarnaast kon het een mooie  
blikvanger worden voor de wijk. Om fondsen te werven voor de kunst-
lessen en voor het beschilderen van lokaal en omheining, maakten de 
kinderen het mooie blad Room with a View. Wat een visitekaartje! 

Isadora, een stagiaire met Braziliaanse roots, vertrok naar ASAS. Haar 
doel was om tijdens haar stage een kwaliteitscyclus op te stellen. Een 
heel belangrijk instrument voor ASAS: zo konden ze zien hoe de kinderen 
de verschillende activiteiten ervaren en in hoeverre hun ervaringen ook 
bijdragen aan de continuïteit van ASAS. Het doel: verbinding houden met 
de kinderen om zo de kans dat ze goed terecht komen te verhogen. 

Twee studenten wilden alle harde werkers van ASAS een hart onder  
de riem steken door geld op te halen bij de marathon van Rotterdam.  
Ze liepen & renden stad en land af en verzamelden heel wat mooie  
donaties. De vele uren trainingsarbeid zouden zich binnenkort  
uitbetalen, de marathon kwam steeds dichterbij…. 

Maar toen… toen stond alles ineens stil. COVID-19 kreeg de wereld,  
de mensen, de activiteiten in zijn greep.

Maart 2020: COVID-19 zet het normale leven stil. Ook in Brazilië.
In Nederland en Brazilië werden, net als in de rest van de wereld, scholen en kantoren gesloten,  
evenementen afgeblazen en fysieke bijeenkomsten verboden. Dit betekende dat de activiteiten van ASAS 
stil kwamen te liggen. Niemand had enig idee hoelang dit zou gaan duren, maar in eerste instantie waren 
veel mensen optimistisch over de duur van de beperkingen. We dachten nog dat de marathon vervangen 
zou kunnen worden door een ander sportief evenement (dus regelden we een alternatief). Maar de situatie 
werd snel erger. In overleg met de Hogeschool van Isadora lukte het Power2Fly om Isadora met één van  
de laatste vluchten uit Brazilië terug te laten komen naar Nederland. Achteraf goed dat we zo snel  
anticipeerden. Later zou pas echt duidelijk worden dat we geen dag te laat waren geweest…

Ações Sociais
Amigos Solidários

ROOM WITH A VIEW
Dreams and view to the future
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ASAS moest de deuren sluiten en al snel werd duidelijk dat ‘onze’  
gezinnen in Florianopolis nog meer problemen zouden krijgen dan ze al 
hadden. De informele economie kreeg een enorme dreun. Er was geen 
werk meer voor schoonmakers, dagloners, chauffeurs of tuinmannen. 
Ook al het werk in de horeca hield op te bestaan. Dit betekende dat het 
grootste deel van de gezinnen van ASAS geen inkomen meer had.  
Een heel lastige situatie: iedereen zat thuis in kleine huizen en er was 
veel onzekerheid over de toekomst. Bovendien hadden de kinderen  
nauwelijks afleiding, zo zonder school. En ook de opvang bij ASAS 
moesten ze missen (inclusief hun dagelijkse snack). 

Toen corona de wereld begin 2020 stillegde had nog niemand enig idee 
wat dit werkelijk zou betekenen. ASAS en Power2Fly waren het er al  
snel over eens dat de personeelsleden van ASAS zoveel mogelijk door-
betaald moesten worden. Een deel van het personeel werkte ook nog in 
de toeristensector, deze mensen moesten op allerlei manieren geld zien 
te besparen om financieel te kunnen overleven. Om een voorbeeld te 
geven: verschillende personeelsleden trokken bij elkaar in en het  
bestuur van ASAS ondersteunde privé een enkele personeelsleden. 

Gelukkig kon Power2Fly blijven voldoen aan het toegezegde deel van de 
personeelskosten en bleef de gemeente ook betalen volgens afspraak. 
Daardoor kon het team doorwerken en kregen de kinderen en hun  
ouders het hele jaar door volop ondersteuning en bemoediging. 

ASAS en de lockdown

Noodpakketten: deels met steun van Wilde Ganzen
ASAS ging al vroeg over tot actie en wist in april 2020 alle gezinnen  
een eerste noodhulppakket te bezorgen. Hiervoor had het team zelf de 
fondsen georganiseerd. Al snel werd duidelijk dat 1 noodpakket, goed 
voor 1 maand noodhulp, niet voldoende zou zijn. 

Toen Power2Fly nadacht over een actie om geld op te halen voor  
verdere noodpakketten, bleek dat we een voorstel konden indienen  
bij Wilde Ganzen voor een actie uit een speciaal COVID-fonds. Ons  
verzoek werd gehonoreerd: met hulp van Wilde Ganzen kon Power2Fly  
4 maanden lang een uitgebreid noodhulppakket voor ASAS samen-
stellen. Dit bestond niet alleen uit basisvoorraden lang houdbare levens-
middelen, maar ook uit vers fruit en eieren. Daarnaast bevatte het pakket 
schoonmaakmiddelen, tandpasta, shampoo, zeep en pedagogisch  
materiaal voor de kinderen. Voor ieder kind was een speciaal setje 
samengesteld door de orthopedagoge. Ook kregen de kinderen elke 
maand een spelletje, een stuk speelgoed of bijvoorbeeld kleurtjes.  
In de winter werden er ook dekens toegevoegd aan de pakketten.  
Die werden overigens niet alleen gebruikt om onder te liggen, maar  
ook om de muren wat beter te isoleren. 

Het bestuur en het team van ASAS werkten nauw samen om te onder-
handelen met leveranciers en om de distributie voor elkaar te krijgen. 
Een professionele fotograaf legde alles vast in mooie beelden en de 
politie hielp bij het bezorgen van de noodpakketten. Alle kinderen  
maakten een kleurrijke tekening voor de gever van hun pakket: de  
donateurs kregen die per e-mail toegestuurd.
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We houden contact!
Het personeel van ASAS heeft tijdens de hele lockdown hard gewerkt om 
met alle kinderen contact te houden. 
-  De maatschappelijk werkster had frequent contact met de 

ouders/verzorgers. Op die manier kon zij veel ondersteuning 
geven. Want hoe ga je als ouder met je kinderen om als je met 
zijn allen continu in een klein huis op elkaars lip moet zitten? De 
ouders kregen mentale ondersteuning als ze angstig of onze-
ker waren, maar ze konden ook rekenen op hulp bij praktische 
zaken. Zo was er een gezin dat een financiële bijdrage van de 
regering kon krijgen, maar nog geen bankrekening had. De 
maatschappelijk werkster zorgde ervoor dat deze bankrekening 
is geopend. Ook hield ze bij wie er eventueel iets extra’s kon 
gebruiken. Zo kregen sommige gezinnen óók een gasfles in hun 
noodpakket. Daarnaast werd geregeld dat elk gezin gebruik 
kon maken van een telefoon, een belangrijke voorwaarde voor 
contact met de buitenwereld. Voor een ander gezin werd oppas 
geregeld, omdat de moeder anders niet kon werken. 

-  Ook de leraren hielden contact met de kinderen van ASAS. Er 
werd een schema opgesteld om in groepjes met de kinderen te 
whatsappen. De leraren maakten filmpjes met opdrachten of een 
verhaaltje: dat deden ze om de kinderen aan het werk te zetten 
of simpelweg een beetje aandacht te geven. In september werd 
er aan een speciaal project gewerkt, Nas ASAS da Poesia (een 
verwijzing naar het logo van ASAS, het woord asas betekent 
vleugels). Onder begeleiding van een schrijver tekenden de 
kinderen illustraties bij boek vol gedichten en verhalen. Dit boek 
gaat gedrukt en verkocht worden en de opbrengst komt (deels) 
ten goede aan ASAS. Daarnaast hadden we het Life Project. Dit 
was met name gericht op de adolescenten. Zij kregen de kans 
om te vertellen over hun toekomstdromen en interesses. Op ba-
sis daarvan werden gasten uitgenodigd voor videogesprekken. 
Dat leverde elke week hartverwarmende ontmoetingen op. 

Nog een samenwerking met Wilde Ganzen
Hoewel er maar héél kleine stapjes werden gezet in de vergunning-
aanvragen voor het terrein, kwamen we wel steeds wat dichterbij.  
Het lukte ASAS om de juiste documenten aan te leveren voor een  
aanvraag voor suppletie bij Wilde Ganzen. Die werd toegewezen!  
Dit betekende een belangrijke steun voor de bouw van het pand  
van ASAS in Florianopolis. De samenwerkingsovereenkomst met  
Wilde Ganzen werd in september getekend. Zowel bij de actie voor  
de noodpakketten, als bij de toezegging voor steun bij de bouw blijkt  
dat de goedkeuring door Wilde Ganzen een enorme plus is voor  
verschillende donateurs (waaronder twee stichtingen). Wij zijn dus 
enorm blij met deze dubbele samenwerking! 

Natuurgeweld: niet alleen COVID maar ook een cycloon
In juni werd Florianopolis - ook nog - door heel ander natuurgeweld  
getroffen: een cycloon. De verwoestende storm veroorzaakte veel 
materiële schade en de bevolking moest een tijd onder extra moeilijke 
omstandigheden leven. De elektriciteit was uitgevallen en er waren  
bovendien geen kaarsen meer te koop. In juni is het winter in Floriano-
polis, het is dan erg vroeg donker, dus er was geen licht en ook geen 
communicatie via internet. Gelukkig bleef het voor ASAS, de gezinnen, 
het team en het bestuur bij materiële schade en een hoop vertragingen. 
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Fondsenwervende activiteiten en contact met donateurs: veel improviseren
Toen de eerste lockdown begon, was er nog hoop dat de fondsen-
werving alweer snel kon worden hervat. Maar het werd een jaar van 
plannen maken, alternatieven bedenken én toch alles weer schrappen. 
Twee studenten zagen eerst hun marathonplan in rook opgaan en daar-
na bleek een ander sportevenement ook geen optie. Ze gaven aan dat 
de inmiddels opgehaalde sponsorgelden wel naar ASAS mochten gaan. 
Het geld is gereserveerd. Het krijgt een sportieve bestemming. Voor 
straks als de nieuwbouw klaar is. 

Ook andere activiteiten konden helaas geen doorgang vinden. Om 
contact te houden met onze donateurs (en Power2Fly en ASAS onder 
de aandacht te brengen) was een golftoernooi gepland met clinics voor 
de nog ongeoefende spelers. Dit plan moet helaas een jaartje wachten. 
Daarnaast wilden wij onze vaste donateurs, te beginnen bij de periodieke 
schenkers, op een eenvoudige stamppotavond trakteren. Zo konden ze 
gezellig met andere donateurs en met ons bijpraten. De opzet was klein-
schalig, drie keer een groep van 6 personen (toen de maximaal toegesta-
ne groepsgrootte), thuis in een ruime kamer, helemaal corona proof. We 
kregen veel enthousiaste reacties en deden een puzzel om de avonden 
voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Uiteindelijk moesten wij 
ze toch afblazen. Die stamppot blijft dus nog even in het vat zitten, maar 
gezien de enthousiaste reacties wordt hij vast volgend jaar nog gegeten. 

Aan het eind van het jaar: nog een kerstactie 
Voor kerst is nogmaals geld ingezameld om de gezinnen een kerstpakket 
te kunnen geven (met basale producten en net iets extra’s voor kerst). 
Door deze ondersteuning van ASAS en Power2Fly bleven de gezinnen 
hoop houden op een mooi 2021! De actie is weer fantastisch verzorgd 
door het team en bestuur van ASAS. De meeste pakketten werden  
opgehaald door een vertegenwoordiger van het gezin - vaak in gezel-
schap van één van de kinderen. Iedereen vond het fijn om even echt 
direct contact te hebben. Maar dat mocht natuurlijk alleen met mondkapje 
én nadat de politie de temperatuur had opgemeten en okee bevonden. 
Wat helaas niet kon was de, in Brazilië zo tot het normale leven behoren-
de, omhelzing (abraço)... Ook bij de kerstactie kregen alle donateurs per 
e-mail weer een persoonlijk bedankje van één van de kinderen. 

Kleine organisatie, grote impact

Sara Kinsbergen, docent aan de Radboud Universiteit,  
verwoordde het als volgt: 
‘Kleine organisaties zijn hard nodig. Kleine organisaties kunnen veel 
impact maken doordat ze zo dicht bij de bron zitten en doordat ze geen 
log apparaat hebben, maar meer hands-on werken. Dit biedt een goede 
mogelijkheid tot samenwerking door gedeelde passie, affiniteit en  
vertrouwen. Daardoor is er ruimte voor inbreng van ideeën, maar wel 
altijd met de insteek dat het geheel ‘eigendom’ is van de lokale partner 
en dat zij dus altijd het laatste woord hebben. Belangrijk voor de  
donateur is te weten Hoe hun geld besteed wordt en dat er een open en transparante communicatie is.’  
Bij Power2Fly herkennen we ons sterk in deze uitspraak. 

Juist ook in het afgelopen (corona)jaar is gebleken dat de korte lijnen met het bestuur en het team van 
ASAS, heel belangrijk zijn geweest voor onze daadkracht en flexibiliteit. Daardoor werd de hulp snel  
opgetuigd en was de terugkoppeling steeds heel direct. Onze begunstigden geven aan dat ze zich zeer 
gezien en gehoord voelen. En dat ze heel blij te zijn met de concrete hulp die in het afgelopen jaar is  
geboden. Onze donateurs waren blij te zien hoe hun donaties supersnel in actie zijn omgezet. 

Welkom bij  onze  
oer-Hollandse Hutspotavond 
Uitnodiging speciaal voor onze vaste donateurs: dinsdag 13 oktober  
of woensdag 21 oktober hutspot eten bij Annette in Den Haag!
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Onderzoek 
Guilherme Monteiro komt uit Brazilië, woont in Rotterdam, deed een  
studie aan de Universiteit van Leiden en volgde daarna een master  
in Sustainability aan de universiteit van Groningen. Hij helpt ons  
momenteel met een impactonderzoek naar de acties van het afgelopen 
jaar. De resultaten: 

Noodpakketten
-  67 families ontvingen de noodpakketten van ASAS:  

400 personen werden geholpen.
-  Alle gezinnen gaven aan dat dit belangrijk was voor hun  

voedingstoestand en gezondheid. 
-  99 procent van de gezinnen gaf aan dat ze hierdoor in staat 

waren geweest om belangrijke aanvullende producten aan te 
schaffen omdat ze daar nu wat geld voor konden uitsparen. 

Whatsaplessen en groepsgesprekken voor de kinderen
- 88% van de kinderen nam deel aan de gesprekken
- 77% nam deel aan de speciale lessen
-  89% van de kinderen gebruikte het speciale lespakket dat de 

orthopedagoge had samengesteld
-  88% van de kinderen gaf aan de online contacten leuk te  

vinden. Dit betekent dat het echt de moeite waard was dat het 
team hier zoveel aandacht aan heeft besteed. 

Bijgevoegd twee leaflets die Guilherme maakte over de impact van de 
acties van ASAS. Deze zijn te gebruiken op social media, maar ook bij 
evenementen. Met behulp van de QR-code kunnen mensen de site van 
Power2Fly makkelijk vinden. Daar lezen ze meer over de impact van ons 
werk en de mogelijkheden om te doneren.

Communicatie
Natuurlijk moet alle informatie wel goed gedistribueerd worden.  
Daarom is ook dit jaar weer kritisch aan de website gewerkt, zijn er 
nieuwsbrieven geschreven en is met regelmaat - zorgvuldig - op  
social media gepost. Daarnaast namen wij een podcast op: over het 
ontstaan van Power2Fly en ASAS, én over het reilen en zeilen van  
beide stichtingen. Makkelijk te distribueren en zeer goed ontvangen.  
Er kwamen flink wat positieve reacties. 
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Financieel Jaarverslag
In 2020 ontving P2F in totaal € 98.233 van particulieren, bedrijven en 
stichtingen. Een deel van dit bedrag werd geoormerkt gegeven: 

€  53.550  Bouw (€ 50.600 particulier en € 2.950 stichtingen)
€  2.255  (Materialen) Sportveld (evenementen particulier)
€  225   Kunst (lessen, materiaal, nieuwe locatie muur schildering) 

(particulier)
€  4.980  Kerstactie ASAS (particulier)
€  7.110  Noodpakketten (5.160 particulier en 1950 stichtingen)
€  6.000   Hockey (KNHB in het kader van stimuleren breedtesport)
Daarnaast werd er € 24.112 ongeoormerkt gegeven  
(€ 23.112 particulier, € 500 Haella, € 500 bedrijf).

Samenwerking met Wilde Ganzen
In 2020 speelde Stichting Wilde Ganzen een belangrijke rol bij de financiering van projecten van ASAS.  
Dat wil zeggen: de Covid-noodhulp en de bouw van een eigen onderkomen voor ASAS. Dat er bij de  
donaties een ‘verdubbelaar’ of ‘vermeerderaar’ in het verschiet lag, motiveerde zowel particuliere donateurs 
als stichtingen. Er werd extra gegeven! Stichting Katholieke Wezenverzorging doneerde € 1.200 voor  
de noodhulp/voedselpakketten en € 1.200 voor de bouw. Stichting Kinderen van de Evenaar doneerde  
€ 750 voor de noodhulp/voedselpakketten en € 1.750 voor de bouw. 

Dankzij de gecombineerde actie van Power2Fly met Wilde Ganzen konden we voorzien in een aanzienlijk 
bedrag voor noodhulp. Met de verdubbelaar van Wilde Ganzen ontving ASAS voor 4 maanden aan nood-
pakketten € 11.071 (€5.535 door Power2Fly opgehaald, verdubbeld door Wilde Ganzen). 

Overeenkomst over de bouw 
In september ondertekenden wij de overeenkomst met Wilde Ganzen voor de bouw van het eigen onder-
komen van ASAS. Het gaat bij deze overeenkomst om een bedrag van € 245.000. Hiervan zal € 43.252 
door ASAS worden bekostigd, € 134.498 door Power2Fly en € 67.249 door Wilde Ganzen. 
Power2Fly had in 2017, 2018 en 2019 een Bestemmingsfonds voor Bouw opgebouwd van € 79.099.  
In 2020 nam dit fonds nog toe met € 53.550. Wij hebben het grootste deel van ‘onze’ bijdrage aan de bouw 
al overgemaakt naar Wilde Ganzen: € 130.000. Zo blijft er voor 2021 nog een bedrag over van € 4.498.  
Dit bedrag zal in 2021 worden overgemaakt. 

Hockey
Bij de KNHB had Power2Fly een aanvraag ingediend voor hockey- 
(keepers)materiaal en een bijdrage om met de kinderen naar een ‘echte’ 
wedstrijd te kunnen kijken en aan toernooien mee te doen. Dit is door  
de coronacrisis helaas onmogelijk gebleken. Wel is de KNHB akkoord 
gegaan met het bekostigen van het salaris van de trainer in het jaar 
2020. De KNHB doneerde nog meer: daardoor is het mogelijk om ook  
in 2021 en 2022 hockeyactiviteiten te ondernemen. 

De KNHB heeft besloten aan Power2Fly te doneren vanwege de  
positieve maatschappelijke impact van onze activiteiten en omdat we 
hockey promoten als breedtesport. In 2021 of 2022 hopen we dat wel te 
kunnen doen. Van de donatie van € 6.000 is in 2020 € 2.517 uitgegeven 
aan keepersspullen, trainings materiaal en het salaris van de hockey-
trainer. De overige € 3.482 blijft over, geoormerkt voor hockey. Dit 
bedrag zit in de overige reserve. 

Kunst
Het bedrag dat gereserveerd staat voor ‘kunst’ (lessen beeldende vorming en muurschildering op  
nieuwe locatie) nam met € 225 toe door geoormerkte donaties en er werd € 103 aan materiaal uitgegeven. 
Derhalve zit er nu € 2.315,54 in de overige reserve die is gereserveerd voor ‘kunst’. 
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Diverse acties
Twee studenten hadden in 2020 mooie, gesponsorde, sportieve uitdagingen gepland. Helaas gingen  
deze door COVID-19 niet door maar de sponsorgelden, al verzameld tijdens de trainingsperiode, bleven 
wel voor Power2Fly en ASAS beschikbaar. Samen haalden zij €2.255 op. Dit bedrag zal een sportieve 
bestemming krijgen bij de bouw van het onderkomen van ASAS, in lijn met de inspanning van deze twee 
studenten. Dit bedrag zit in de overige reserve. 

Voor december (kerst-noodpakket) heeft Power2Fly nog een extra actie gevoerd. Hierbij werd € 4980  
opgehaald waarvan € 4385 aan ASAS werd overgemaakt. Van deze actie en de eerdere noodhulpactie 
is bij elkaar € 1.420 nog niet aan ASAS overgemaakt. Dit bedrag zal naar grote waarschijnlijkheid in 2021 
nodig zijn om meer COVID-noodhulp te leveren. Dit bedrag zit in de overige reserve. 

Overig
-  Het Bestemmingsfonds Bouw is vrijwel volledig overgemaakt naar Wilde Ganzen. Hierna zal  

Wilde Ganzen de donatie vermeerderen met 50% en overmaken. Dit gebeurt in delen waarbij 
steeds tussenrapportages nodig zijn. 

-  Het Bestemmingsfonds Inrichting bedroeg € 15.260. Hiervan is in 2020 € 610 besteed aan de  
aanschaf van twee laptops. Derhalve bedraagt het Bestemmingsfonds Inrichting nu € 14.650. 
Zodra de bouw is voltooid, zal dit bedrag worden overgemaakt, zodat de artikelen kunnen worden 
aangekocht die tijdens het evenement in 2019 zijn geselecteerd. 

-  De overige reserve is in 2020 toegenomen met € 16.120. Daarbij moet wel worden aangetekend 
dat een deel van deze reserve bestemd is voor de volgende zaken: ‘kunst’, sport(veld), hockey  
en noodhulp. Na aftrek van de hierbij behorende bedragen is de werkelijke overige reserve  
toegenomen met € 6.648 tot een totaal van € 30.731.

Vergelijking met 2019
Wat in 2020 opvalt ten opzichte van 2019, zijn de grote particuliere donaties voor de bouw. In 2019 waren 
het met name stichtingen die voor de bouw doneerden. In 2020 is er, zowel particulier als door stichtingen, 
met name gedoneerd voor de noodhulp (de voedselpakketten met educatieve aanvulling voor de kinde-
ren). Vanwege COVID-19 hebben we stichtingen niet benaderd met andere hulpvragen omdat er geen 
andere plannen te maken waren. Het is opnieuw lastig gebleken om donaties van bedrijven te krijgen.  
In 2019 lukte dit nog wel omdat enkele bedrijven, tijdens het evenement, bereid waren om bepaalde  
inrichtingskosten op zich te nemen. Wellicht kunnen we dit in 2021 weer bereiken, bijvoorbeeld met een 
gericht verzoek (door te vragen om een specifiek product of onderdeel). 

Informatieverstrekking
We ervaren een grote loyaliteit bij onze donateurs, zowel de particulieren als de stichtingen. Onze  
informatieverstrekking - in de vorm van de site, nieuwsbrieven en op social media -blijkt zeer gewaardeerd 
te worden en vertrouwen te geven. Hier zullen we dus aan blijven werken. Donaties en informatieverstrek-
king zijn immers sterk aan elkaar gelieerd.

Doelbesteding, doelbestemming en kosten: binnen de norm
-  De doelbestedingsratio ten opzichte van de baten is hoog. Dat komt doordat het geld uit het - in de 

afgelopen jaren opgebouwde - Bestemmingsfonds Bouw, grotendeels aan Wilde Ganzen is over-
gemaakt. Het Bestemmingsfonds Bouw is daarmee teruggebracht tot slechts € 2.649. Er wordt in 
2021 nog een donatie voor de bouw verwacht. Power2Fly kan dus ruimschoots aan de gemaakte 
afspraken met Wilde Ganzen voldoen. 

-  De doelbestemmingsratio ten opzichte van de lasten is 99%. Ook dit percentage geeft aan dat 
donaties vrijwel volledig ten goede komen aan het goede doel. 

-  Het percentage voor de kosten van fondsenwerving ten opzichte van de baten van fondsenwerving 
is 1,1%. Als gevolg van COVID-19 heeft Power2Fly alleen online actie kunnen voeren. Dit bracht 
geen kosten met zich mee. Er staat tegenover dat er wel veel donaties zijn gedaan. Vandaar dat dit 
percentage nu extreem laag ligt. 

-  Het percentage voor de kosten beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten bedraagt 
0,4%. 

- De doelbesteding en de kosten voldoen daarmee ruim aan de ANBI-norm.
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Goedkeuring kascommissie 27 mei 2021.
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31/12/2020 01/01/2020
€ €

57.502 118.442
Saldo spaarrekeningen
Effecten (aandelen, obligaties)

Totaal liquide middelen 57.502 118.442

Totaal Activa 57.502 118.442

Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds project: ASAS Bouw 2.649 79.099
Bestemmingsfonds project: ASAS Inrichting 14.650 15.260

40.203 24.083
57.502 118.442

   
57.502 118.442

Werkelijk Werkelijk
2020 2019
€ €

collecten
nalatenschappen
contributies
donaties en giften 22.708 17.373
eigen loterijen en prijsvragen
overige baten van particulieren 63.626 15.075

86.333 32.449
500 6.500

baten van loterijorganisaties
subsidies van overheden

11.400 22.253
Som van de baten 98.233 61.202

98.233 61.202

130.000 17.444
ASAS Inrichting 610

26.936 19.239
157.546 36.682

1.070 4.196
558 321

159.174 41.200

Saldo voor financiële baten en lasten -60.940 20.002

Saldo financiële baten en lasten 0 0
-60.940 20.002

ASAS Bouw 53.550              19.742
ASAS Bouw 130.000           17.444
ASAS Inrichting -                     15.260
ASAS Inrichting 610                     

138.000-           2.443                         
60.940-        20.002              

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

160,4% 59,9%
99,0% 89,0%

1,1% 6,9%
0,4% 0,8%

-doelbestedingsratio ([doelbesteding + toename bestemmingsfondsen en overige reserve]/baten) 74,4% 121,1%
-doelbestedingsratio ([werving + beheer} / {doelbesteding + toename bestemmingsfondsen en overige reserve]) 8,3% 11,5%
-kosten beheer en administratie en fondsenwerving/baten fondsenwerving 1,7% 7,4%

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

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

Balans
(na resultaatsbestemming)

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
ASAS Bouw

Totaal Passiva

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
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Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

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.

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
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.
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€ 53.550 Bouw (€ 50.600 particulier en € 2.950 stichtingen)
€ 2.255 (Materialen) Sportveld (evenementen particulier)
€ 225 Kunst (lessen, materiaal, nieuwe locatie muurschildering) (particulier)
€ 4.980 Kerstactie ASAS (particulier)
€ 7.110 Noodpakketten (5.160 particulier en 1.950 stichtingen)
€ 6.000 Hockey (KNHB in het kader van stimuleren breedtesport)
Daarnaast werd er € 24.112 ongeoormerkt gegeven (€ 23.112 particulier, € 500 Haella, € 500 bedrijf).
Samenwerking met Wilde Ganzen
In 2020 speelde Stichting Wilde Ganzen een belangrijke rol bij de financiering van projecten van ASAS. Dat wil zeggen:de Covid-noodhulp en de bouw van een 

Diverse acties

voor de bouw verwacht. Power2Fly kan dus ruimschoots aan de gemaakte afspraken met Wilde Ganzen voldoen. 

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

Toelichting op de staat van baten en lasten
In 2020 ontving P2F  €98.233 van particulieren, bedrijven en stichtingen. Een deel van dit bedrag werd geoormerkt gegeven: 

Toelichting op de Balans

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

noodpakketten €11.071 (€5.535 door Power2Fly opgehaald, verdubbeld door Wilde Ganzen).                                                                                             
Overeenkomst over de bouw                                                                                                                                                                                                                      In 
september ondertekenden wij de overeenkomst met Wilde Ganzen voor de bouw van het eigen onderkomen van ASAS. Het gaat bij deze overeenkomst om een 
bedrag van € 245.000. Hiervan zal € 43.252 door ASAS worden bekostigd, € 134.498 door Power2Fly en € 67.249 door Wilde Ganzen. Power2Fly had in 2017,2018 
en 2019 een Bestemmingsfonds voor Bouw opgebouwd van € 79.099.  In 2020 nam dit fonds nog toe met € 53.550. Wij hebben het grootste deel van 'onze' 
bijdrage aan de bouw al overgemaakt naar Wilde Ganzen: €130.000. Zo blijft er voor 2021 nog een bedrag over van €4.498. Dit bedrag zal in 2021 worden 
overgemaakt. 
Kunst (beeldende vorming, muurschildering)

eigen onderkomen voor ASAS. Dat er bij de donaties een 'verdubbelaar' of  'vermeerderaar' in het verschiet lag  motiveerde zowel particuliere donateurs als 
stichtingen. Er werd extra gegeven! Stichting Katholieke Wezenverzorging doneerde € 1200 voor de noodhulp/voedselpakketten en € 1200 voor de bouw. Stichting 
Kinderen van de Evenaar doneerde € 750 voor de noodhulp/voedselpakketten en € 1750 voor de bouw. Dankzij de gecombineerde actie van Power2Fly met Wilde 
Ganzen konden we voorzien in een aanzienlijk bedrag voor de noodhulp. Met de verdubbelaar van Wilde Ganzen ontving ASAS voor 4 maanden aan 

Het bedrag dat gereserveerd staat voor 'kunst' (lessen beeldende vorming en muurschildering op nieuwe locatie) nam met €225 toe door geoormerkte donaties 
en er werd €103 aan materiaal uitgegeven. Derhalve zit er nog €2.315,54 in de overige reserve, gereserveerd voor 'kunst'. 

Twee studenten hadden in 2020 mooie, gesponsorde, sportieve uitdagingen gepland. Helaas gingen deze door Covid-19 niet door maar de sponsorgelden, al 
verzameld tijdens de trainingsperiode, bleven wel voor P2F/ASAS beschikbaar. Samen haalden zij €2.225 op. Dit bedrag zal een sportieve bestemming krijgen, bij 
de bouw van het onderkomen van ASAS, in lijn met de inspanning van deze twee studenten. Dit bedrag zit in de overige reserve.                                                Voor 
december (kerst-noodpakket) heeft Power2Fly nog een extra actie gevoerd. Hierbij werd €4.980 opgehaald waarvan €4.385 aan ASAS werd overgemaakt. Van 
deze actie en de eerdere noodhulpactie is bij elkaar €1.420 nog niet aan ASAS overgemaakt. Dit bedrag zal naar grote waarschijnlijkheid in 2021 nodig zijn om 
meer COVID-noodhulp te leveren. Dit bedrag zit in de overige reserve.                                                                                                                                        
Overig
Het Bestemmingsfonds Bouw is vrijwel volledig overgemaakt naar Wilde Ganzen. Hierna zal Wilde Ganzen de donatie vermeerderen met 50% en overmaken. Dit 
gebeurt in delen, waarbij steeds tussenrapportages nodig zijn. Het bestemmingsfonds Inrichting bedroeg € 15.260. Hiervan is in 2020 € 610 besteed aan de 
aanschaf van 2 laptops. Derhalve bedraagt het bestemmingsfonds Inrichting nu € 14.650. Zodra de bouw is voltooid, zal dit bedrag worden overgemaakt, zodat de 
artikelen kunnen worden aangekocht die tijdens het evenement zijn geselecteerd.  De overige reserve is in 2020 toegenomen met €16.120. Daarbij moet wel 
worden aangetekend dat een deel van deze reserve bestemd is voor de volgende zaken: 'kunst', sport(veld)nieuwe locatie, hockey en noodhulp. Na aftrek van de 
hierbij behorende bedragen is de werkelijke overige reserve toegenomen met €6.648 tot een totaal van €30.731. Wat in 2020 opvalt ten opzichte van 2019, zijn de 
grote particuliere donaties voor de bouw. In 2019 waren het met name stichtingen die voor de bouw doneerden. In 2020 is er, zowel particulier als
door stichtingen, met name gedoneerd voor de noodhulp. Vanwege Covid-19 hebben we stichtingen niet benaderd  met andere hulpvragen omdat er geen andere 
plannen te maken waren. Het is opnieuw lastig gebleken om donaties van bedrijven te krijgen. In 2019 lukte dit nog wel omdat enkele bedrijven, tijdens het 
evenement, bereid waren om bepaalde inrichtingskosten op zich te nemen. Wellicht kunnen we dit in 2021 weer bereiken, bijvoorbeeld met een gericht verzoek 
(door te vragen om een specifiek produkt of onderdeel).                                                                                                                       
Informatieverstrekking
We ervaren een grote loyaliteit bij onze donateurs, zowel de particulieren als de stichtingen. Onze informatieverstrekking - in de vorm van de site, nieuwsbrieven 
en op social media - blijkt zeer gewaardeerd te worden en vertrouwen te geven. Hier zullen we dus aan blijven werken. Donaties en informatieverstrekking zijn 
immers sterk aan elkaar gelieerd.                                                                                                                                                                                                 
Doelbesteding en kosten: binnen de norm                                                                                                                                                                                                                 
De doelbestedingsratio ten opzichte van de baten is hoog. Dat komt doordat het geld uit het - in de afgelopen jaren opgebouwde - Bestemmingsfonds Bouw, 
grotendeels aan Wilde Ganzen is overgemaakt. Het Bestemmingsfonds Bouw is daarmee teruggebracht tot slechts €2.649. Er wordt in 2021 nog een donatie voor 

De doelbestedingsratio ten opzichte van de lasten is 99%. Ook dit percentage geeft aan dat donaties vrijwel volledig ten goede komen aan het goede doel. Ook dit 
percentage geeft aan dat donaties vrijwel volledig ten goede komen aan het goede doel. Het percentage voor de kosten van fondsenwerving ten opzichte van de 
baten van fondsenwerving is 1,1%. Als gevolg van Covid-19 heeft Power2Fly alleen online actie kunnen voeren. Dit bracht geen kosten met zich mee. Er staat 
tegenover dat er wel veel donaties zijn gedaan. Vandaar dat dit percentage nu extreem laag ligt. Het percentage voor de kosten beheer en administratie ten 
opzichte van de totale lasten bedraagt 0,4%. De doelbesteding en de kosten voldoen daarmee ruim aan de ANBI-norm. 
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Werkelijk Werkelijk
2020 2019
€ €

130.000           17444
ASAS Inrichting

610                     0
ASAS Algemeen/lopende zaken
besteding vanuit overige reserves 26.936         19239

(2) Kosten werving
229 1.250
749 102

 Kosten mailing akties 104
93 2.741

1.070 4.196

(3) Kosten beheer en administratie
39

 Reiskosten bestuur 
 Contributies, o.a. Partin, cursus en 
verzekering stageaire 239 145

318 137
558 321

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

0 0
Toelichting

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 11/05/2021

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm

ASAS Bouw
ASAS Inrichting

ASAS Bouw
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

- Overig

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

- Overig

Overige gegevens

Controle kascommissie door covid-19 uitgesteld naar eind mei 2021 (goedkeuring jaarrekening onder voorbehoud goedkeuring kascommissie)
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.

 Folders en banieren ( in 2019 mokken en shirts) (in 2020 tijdschrift "Room with a View") 
 Website en hostingkosten 

 Overige kosten eigen fondswerving 

 Kosten administratie 

 Overige kosten beheer en administratie 

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.

(1) Besteed aan doelstellingen


