
Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Beste lezer,

“Mooie stappen in een moeilijk jaar”
 
Het jaar 2021 was óók het tweede coronajaar. Opnieuw moest alles dicht. Of het bleef gewoon gesloten… 

Ook onze partner ASAS kon op locatie geen activiteiten organiseren, hooguit voor een minimaal groepje 
kinderen. Alleen als je écht niet thuis kon blijven, mocht je komen. 

Veel ouders zaten nog steeds zonder werk en ze hadden méér kinderen thuis die ze ook nog eens méér te 
eten moesten geven. Normaal zorgt ASAS of de school voor een maaltijd. Het gevolg: méér armoede en 
nog grotere zorgen.

En wat zagen we? Veel van onze donateurs stonden meteen paraat om te helpen. In samenwerking met 
Wilde Ganzen hebben we veel noodpakketten uitgedeeld. Zo konden we de families door een zware tijd 
heen helpen. Veel dank hiervoor!

Ook hebben we – coronaproof! – vijf wandelingen georganiseerd die druk bezocht werden. Ze waren 
allemaal een groot succes, dus deelnemers en vrijwilligers, heel veel dank! In het jaarverslag kunnen jullie 
meer lezen over deze activiteiten.

Verder hebben de werknemers van ASAS samen met het bestuur hard gewerkt 
aan nieuwe kwaliteitsprotocollen voor het werken met kinderen. Weer een  
belangrijke stap naar verdere professionalisering, geweldig!

Daarnaast heeft het bestuur van ASAS er alles aan gedaan om met de  
bouw te kunnen starten. Eerst waren er natuurlijk wel een paar uitdagingen te 
tackelen (zoals felle protesten van de buurt). Communicatie bleek ook nu weer 
het sleutelwoord. Het is gelukkig goed opgelost, alhoewel nieuwe uitdagingen 
ons alweer prikkelen. 

Blijf ons volgen, want er worden grote vorderingen gemaakt!

Veel leesplezier en we horen graag als u vragen en/of ideeën heeft.

Het ga jullie goed, maak er het beste van!

Met vriendelijke en gezonde groet,
Liduine Madlener
Voorzitter
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Jaarverslag 2021 Stichting Power2Fly

Ondanks de voortdurende zorgelijke situatie begon het tweede coronajaar - zowel in Nederland als in 
Brazilië - met positieve berichten. In Florianopolis was er goed nieuws over de bouw. De benodigde 
containers (geïsoleerde zeecontainers) die zo schaars waren geworden door logistieke problemen op 
de wereldmarkt, werden gevonden en gekocht. Zo werden de “lokalen” alvast veiliggesteld. 

Heel veel plannen…

In Nederland werden wij aan het begin van het jaar verblijd met een aantal grote giften. 
In het afgelopen jaar was het wegens corona niet mogelijk om fondsenwervende activiteiten te doen. 
Daardoor was er weinig extra gedaan aan onze (naams)bekendheid. Toch werden wij beloond voor onze 
consistente verslaglegging en berichtgeving (dat was de feedback die wij kregen, doorslaggevend om een 
donatie te doen). 

Vroeg in het jaar kregen wij vier grote donaties:
1.  Een donateur betaalt de op de nieuwe locatie aan te leggen moestuin. We kregen voor een jaar de  

materiaalkosten en het salaris van de lerares. 
2.  Een bedrijf stelde een bedrag beschikbaar voor een goed doel. Alle werknemers mochten pitchen.  

Op basis van deze pitch werd een top 3 opgesteld. Power2Fly stond daarin!
3.  Een stichting met wie wij in 2017 ook al in gesprek waren is ons door de jaren heen blijven volgen.  

Op basis daarvan zijn zij nu overgegaan tot een geweldige donatie. 
4.  We kregen een heel grote bijdrage voor de bouw. Die zat al langer in het vat maar werd nu  

uitgevoerd. Naast de financiële bijdrage wordt in Florianopolis via deze stichting verder gewerkt  
aan professionalisering van ASAS. Dit was een voorwaarde die bij de donatie hoorde. Speerpunt  
hierbij is hoe er wordt omgegaan met de kwetsbare kinderen en hoe voor het hele team het  
bijbehorende protocol duidelijk en praktisch uitvoerbaar is.

Al dit goede nieuws was bijzonder goed voor de moraal. We kregen 
vleugels om er weer een mooi jaar van te maken. 

Dat terwijl ASAS nog maar nauwelijks open kon, omdat de scholen 
gesloten bleven. Kinderen opvangen mocht dus niet. Daarom bleef het 
team de kinderen benaderen met online activiteiten. En de maatschap-
pelijk werkster hield veel contact met de ouders. Daarnaast bleef het 
nog heel belangrijk om noodpakketten voor de gezinnen te maken.  
Die werden net als vorig jaar aangevuld met pedagogisch materiaal  
en soms speelgoed of een spelletje. Om deze pakketten te kunnen 
bekostigen, hebben we naar een activiteit gezocht die we coronaproof 
konden organiseren. Dit werd de Brazilian Walk of Charity. 

www.power2fly.nl

Brazilian  
Walk of 
Charity 

5 stops >  dans, loop, muziek, drink & geniet met ons mee!In drie 
verschillende 
steden!
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Leef mee, loop mee!

Onder het motto Leef mee, loop mee! zijn er wandelingen georganiseerd 
in Rotterdam, Den Haag en Den Bosch op 11, 18 en 25 april 2021. 

Bij de organisatie werden we geholpen door een aantal jonge en  
zeer betrokken vrijwilligers. Ze ondersteunden ons praktisch op de  
dagen zelf, maar ook bij onze online uitingen en bij het opzetten van  
een reserveringssysteem (waardoor iedereen op veilige afstand van 
elkaar kon starten). Veel hulde!

In elk stad was een route van ongeveer 5 kilometer uitgestippeld.  
Er waren stops voor een swingende activiteit, een Braziliaanse snack, 
koffie en een exotisch drankje. Nog nooit eerder had iemand van ons 
een ‘caipirinha-to-go’ gedronken. Vanwege de coronaregels de enige 
manier, maar het werkte prima! Om afstand te kunnen houden waren  
er startschema’s gemaakt, zodat het bij de verschillende stops niet  
te druk zou worden. Elk kwartier mochten 4 personen, 2 aan 2 starten. 

Het werden drie geweldige, energieke en inspirerende wandelingen. 
Het was voorjaar, eindelijk mochten we weer wat ondernemen en er was 
veel hulp. We genoten van de tomeloze energie van de vrijwilligers en 
het enthousiasme van de deel nemers (met deels bekende, deels nieuwe 
gezichten). De wandelingen gaven ons veel exposure. En de sfeer was 
warm en uitbundig.
 

Gamen voor een goed doel op 1 juli 2021

Een groep internationale studenten in Rotterdam is in coronatijd gestart 
met het ontwikkelen van online ontmoetingen en spellen om het con-
tact tussen internationale studenten te bevorderen. Het werd een groot 
succes. Als vervolg hierop hebben zij Ludere Events opgericht (ludere 
betekent spelen in het latijn), een bedrijf waarmee ze online teambuil-
dings activiteiten faciliteren in de vorm van spellen. Ook voor Power2Fly 
hebben ze een spelavond georganiseerd. Het werd een ‘treasure hunt’, 
een soort vossenjacht en schatzoeken in één. 
Je kon je individueel of als team inschrijven. Sommige deelnemers 
moesten wel even wennen aan het online aspect, maar alles bij elkaar 
was het een spannend en uitdagend spel. De opbrengst van de avond 
komt ten goede aan Power2Fly. Ludere Events uit Rotterdam, dankjewel! 

Impact meten: altijd belangrijk. En nu helemaal.

Guilherme Monteiro, een Braziliaan die gestudeerd heeft in Nederland, 
heeft aan ons zijn diensten aangeboden om impactonderzoek te doen. 
Het eerste onderzoek was gericht op het uitdelen van de noodpakketten 
in coronatijd aan de families die betrokken zijn bij ASAS. Het tweede  
was gericht op het bereiken van de kinderen tijdens corona en hoe zij  
de online aandacht en activiteiten beleefd hebben. 

We zijn Gui zeer dankbaar voor dit waardevolle onderzoek en delen dit 
graag met jullie.

Gui maakte ook een A5je met daarop enkele resultaten van het  
onderzoek. Er stond een QR-code op waarmee je direct een (extra) 
donatie kon doen. De deelnemers aan de wandelingen kregen deze 
informatie uitgereikt.

 

Our$Impact$
in$Brazil$
During$
COVID$19

https://mcusercontent.com/dc609f9f4661d44de6434c98e/files/28ca18ce-0dbb-f499-63d7-b020429ecc16/ASAS_Power2Fly_Impact_COVID.pdf
https://mcusercontent.com/dc609f9f4661d44de6434c98e/files/28ca18ce-0dbb-f499-63d7-b020429ecc16/ASAS_Power2Fly_Impact_COVID.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aVXF2_kE0g0
https://mcusercontent.com/dc609f9f4661d44de6434c98e/files/28ca18ce-0dbb-f499-63d7-b020429ecc16/ASAS_Power2Fly_Impact_COVID.pdf
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Noodpakketten 
(om onze kwetsbare gezinnen te ondersteunen)

Brazilië heeft enorm geleden onder de coronacrisis, misschien nog wel 
meer dan veel andere landen. Maar wat betekende dat nou precies voor 
‘onze mensen’ in Florianopolis? 

Om een eerste beeld te geven: bussen reden niet, mensen kwamen  
niet naar hun werk, schoonmaaksters moesten thuisblijven uit angst  
voor besmetting, kinderen konden niet naar school en ga zo maar door.  
Het leven stond stil. En... geen werk is geen geld in dit land waar de 
informele economie zo groot is. De zorgen waren groot.

Gelukkig zijn we in staat geweest om in samenwerking met ASAS  
verschillende noodpakketten af te leveren. Zowel aan het begin van  
het jaar als in de kerstperiode was Stichting Hilltree een belangrijke  
donateur naast al onze particuliere donateurs. De pakketten bestonden 
uit basisvoorraden levensmiddelen, verse levensmiddelen, schoon-
maakartikelen en voor ieder kind een door de orthopedagoge samen-
gesteld pakket met educatief materiaal. De meeste maanden was er  
ook een spelletje bij en met kerst mochten de kinderen een cadeau 
uitzoeken. Over de kerstactie later meer. De gezinnen die dit het meest 
nodig hadden konden ook gas krijgen zodat er gekookt kon worden. 

Extra beschermingsmiddelen voor  
ASAS vanwege de eisen van de overheid.  
Maar ASAS kon weer open!

Toen ASAS weer open mocht moest iedereen wel extra corona - 
maat regelen in acht nemen. 

In Nederland waren mondkapjes en desinfectiegel voor de handen  
voldoende. In Brazilië moest het personeel werken met speciale  
maskers en in bepaalde gevallen haarnetjes en volledige pakken. 
Daarnaast waren er natuurlijk mondkapjes, geldispensers, desinfectie-
materialen, prullenbakken en extra schoonmaakrondes nodig. ASAS 
kreeg hiervoor van de overheid geen subsidie. Daarom heeft Power2Fly 
bijgedragen aan een deel van de benodigde materialen en schoon-
maakkosten. Hiervoor had Power2Fly speciale donaties gekregen van 
twee donateurs. 
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Gaat de bouw dan echt beginnen?

In de tweede helft van 2021 begon er schot in de bouw te komen.  
Na twee jaar pushen, praten, drammen en dromen kwam het eind  
– eindelijk – in zicht. Of misschien beter: het begin. De vergunningen 
werden verleend maar het wachten op de laatste handtekening heeft 
lang geduurd. Keer op keer vroeg de gemeente om van alles en nog 
wat: aanpassingen, een bioloog die de bomen in kaart bracht, een  
nieuwe tekening voor de afwatering, parkeerplaatsen op een andere 
plek. Binnen de gemeente werd steeds een andere instantie aangewe-
zen voor de laatste handtekening maar uiteindelijk is die gekomen.  
De eerste klus was het schoonmaken van de grond. Dit is uitgevoerd 
door Comcap, de lokale vuilnisophaaldienst. Aan de foto’s is te zien hoe 
hard dat nodig was. 

Tijdens het schoonmaken werd rekening gehouden met inheemse  
vegetatie. De biologen van Floram (een gemeentelijke organisatie  
in Florianopolis die zich bezighoudt met natuurbeheer) hebben  
aangegeven welke bomen inheems zijn en moeten blijven en welke  
bomen en struiken ‘exoten’ zijn en de oorspronkelijke vegetatie  
verdringen. Deze indringers zijn allemaal verwijderd. Een deel van de 
inheemse bomen zal naar een andere plaats op het terrein worden  
verplaatst. 
 

ASAS op de lokale televisie 

Om de relatie met de gemeente te versterken heeft ASAS ook social  
media ingezet. De lokale omroep maakte de volgende reportage over 
onze bouwplannen. Er waren interviews met verschillende mensen  
uit de buurt.

Sportieve prestatie voor Power2Fly

In 2020 ging Bas trainen voor de marathon van Rotterdam en hij  
koppelde daar direct ook een actie aan voor Power2Fly. Helaas  
gooide corona toen roet in het eten. Met 1,5 jaar vertraging liep  
Bas in de herfst 2021 alsnog de marathon. Dit leverde in 2021  
nog eens € 450 op. Dankjewel Bas! 

voor…

… en na!
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De bouw: even wat weerstand,  
maar daarna veel steun

Toen de grond eindelijk bouwrijp kon worden gemaakt, kwam de buurt 
klagen. Ze waren tegen het kappen van de bomen, bang dat er beesten 
werden vermoord, bang dat een projectontwikkelaar grote gebouwen 
ging neerzetten en bang voor de komst van een heleboel kinderen uit 
arme wijken. De klachten en bezwaren werden breed uitgemeten op 
social media en zelfs onze grote donateur Wilde Ganzen werd aange-
schreven. Heel naar, vooral ook omdat het voornamelijk bestond uit fake 
news. 

Rust weergekeerd
Gelukkig konden we alles snel weerleggen. We konden laten zien dat er 
onderzoek is gedaan naar de vegetatie en dat alle belangrijke en ‘goe-
de’ bomen zijn behouden. ASAS heeft een bijeenkomst met de buurbe-
woners belegd en de stand van zaken uitgelegd. Dit zorgde ervoor dat 
de rust wederkeerde.
Een deel van het terrein is een groenzone, zo staat in de bestemming. 
Dat zal ASAS uiteraard respecteren, onder andere door de ‘goede’ 
bomen te beschermen. Daarnaast zal een (moes)tuin worden aangelegd 
waarvoor begin 2021 al een donatie werd ontvangen. Belangrijk in dit 
verhaal is ook dat de groenzone voor de hele buurt toegankelijk zal zijn. 
En er komt een speeltuin. 

Speeltuin, fietsen en sportfaciliteiten
Stichting Kinderen van de Evenaar - die eerder ook al grote donaties 
deed - besloot om de aanleg van de speeltuin op de nieuwe locatie te 
financieren. Geweldig! Daarnaast werd een donatie gedaan door Stich-
ting KaNS Centraal. Deze stichting komt voort uit de Nederlandse Spoor-
wegen en draagt graag bij aan zaken die mobiliteit aangaan. Daarom 
betalen zij voor de nieuwe fietsen van ASAS. 
Er wordt nog gezocht naar financiering voor een sportveld én voor de 
aanleg van een ‘renbaan’ om het complex. De kinderen kunnen dan 
goed oefenen met fietsen en hardlopen.

Een deel toegankelijk voor iedereen
Belangrijk voor de plaats van ASAS in de maatschappij (en in de wijk) 
is dat het ‘groene’ deel van het terrein toegankelijk zal zijn voor ieder-
een. Het zou mooi zijn als het een verbindende rol in de wijk kan gaan 
vervullen. 

Geslaagde kerstactie

Gelukkig is het - dankzij veel donateurs - gelukt om nog een mooie 
kerstactie te verzorgen. Alle kinderen mochten zelf een cadeautje  
uitzoeken en de ouders kregen een uitgebreid voedselpakket om de 
Kerstdagen toch een beetje leuk te kunnen vieren.

Daarnaast was er een expositie van Project Maker: een technologisch 
project (met 3D printer) voor de oudere groep kinderen. Ze vonden het 
geweldig om hiermee bezig te zijn. Daarnaast was er nóg een expositie: 
van de tekeningen die de kinderen maakten voor een boek dat volgend 
jaar verschijnt. De teksten worden aangeleverd door een Braziliaanse 
schrijver en de ASAS-kinderen zijn verantwoordelijk voor de illustraties. 
Zodra het af is laten we dat weten! Wie weet kan dit wel samenvallen 
met de officiële opening van de nieuwe locatie. Dat is een mooi  
vooruitzicht voor 2022! Para um futuro brilhante!
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Financieel Jaarverslag Power2Fly 2021

In 2021 ontving Power2Fly in totaal € 112.581 van particulieren, stichtingen en bedrijven. Een deel  
van dit bedrag werd geoormerkt gegeven. Een deel tijdens speciale acties, al dan niet geoormerkt. 

Particulier:
€ 21.080 Periodiek, ongeoormerkt. 
€ 7.110 Kerstactie, deels ongeoormerkt.
€ 4.918 Wandelingen, deels noodpakketten, deels ongeoormerkt. 
€	 4.500  (Moes)tuin nieuwe locatie. Zowel aanleg als salaris voor de 

Lerares Natuur en Milieu, voor 1 jaar. 
€ 1.300 Verschillende donaties particulieren, ongeoormerkt. 
€ 550 Coronamaatregelen, twee donateurs van de wandelingen. 
€ 450 Bas Mees (i.v.m. corona uitgestelde marathon), sport(veld).
€ 150  Gelukskaartjes particulieren, ongeoormerkt. 

Stichtingen:
€ 50.000 Stichting die voor het publiek anoniem wil blijven, bouw. 
€ 10.000 Stichting Equilibrium, ongeoormerkt. 
€ 5.000 Stichting Hilltree, noodpakketten, coronasteun. 
€ 3.500 Stichting Kinderen van de Evenaar, speeltuin nieuwe locatie. 
€ 1.100  Stichting Hilltree, kerstactie. 
€ 980 Stichting KaNS Centraal, fietsen voor triathlonlessen. 
€ 500  Stichting Haella, ongeoormerkt.

Bedrijven:
€ 500  Blueriq n.a.v. pitchen voor goed doel door personeel,  

ongeoormerkt.
€ 500 Massimo Consulting, ongeoormerkt. 
€ 243 Ludere Events (opbrengst spelavond), ongeoormerkt. 
€ 200 Peterson & Control Union, ongeoormerkt. 

Uitgaven aan ASAS/ASAS gerelateerd:
€ 20.171 Salarissen
€ 10.724  Achterstallige belasting en onvoorziene uitgaven waarvoor 

ASAS geen fondsen heeft gevonden
€ 965 Coronamateriaal 
€ 8.580 Noodpakketten, coronasteun.
€ 4.430 Kerstpakketten 
€ 300  Bijdrage aan boek waarvoor ASAS kinderen illustraties 

maakten.
€ 45.170 Totaal

ASAS Algemeen
Power2Fly streeft ernaar niet meer dan 35% van de begroting van  
ASAS te dekken maar dit bleek de afgelopen twee coronajaren niet  
realiseerbaar. In de praktijk lag het percentage tegen de 40%.  
Power2Fly blijft benadrukken dat ASAS zelf verantwoordelijk is voor 
alternatieve financieringsbronnen. 

Power2Fly heeft ook in 2021 meebetaald aan het salaris van (een deel 
van) de medewerkers van ASAS. Het personeel wordt verder deels be-
taald door lokale overheden en deels uit fondsen die ASAS lokaal werft. 

Power2Fly vindt het belangrijk om de continuïteit te waarborgen en het 
goede voorbeeld te geven, zeker in de onzekere coronatijd. 
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Het salaris van de hockeytrainer (€ 1.920) werd bekostigd uit de  
hockeyreserve uit de donatie van de KNHB in 2020. Hierdoor blijft er 
voor 2022 nog een hockeyreserve over van € 1.563.

Opvallend dit jaar is de grote geldelijke steun in verband met corona 
(21%). Ook waren er veel uitgaven die niet goed in de financiële  
planning van ASAS waren opgenomen (24%). Kerstpakketten zullen 
voortaan ieder jaar deel uitmaken van de steun van Power2Fly aan 
ASAS. In een jaar waarin ASAS ‘gewoon’ open kan zijn, wordt door  
Power2Fly meer bijgedragen aan excursies en andere extra activiteiten 
die de kinderen een bredere kijk op hun omgeving geven. 

Corona
Financieel gezien bleef 2021 gekleurd door corona. Dat gold niet alleen 
voor de bijdrage die Power2Fly aan ASAS gaf, maar voor de mogelijkhe-
den om fondsen te werven. De activiteiten van ASAS konden slechts een 
klein deel van het jaar op locatie plaatsvinden. Maar het team heeft wel 
het hele jaar intensief gewerkt om contact te houden met de kinderen en 
hun ouders. Continuïteit stond voorop. 

Op het moment dat kinderen op locatie bij ASAS aan activiteiten konden 
deelnemen, waren er aanvullende coronamaatregelen nodig. Hiervoor 
heeft Power2Fly financiële steun gegeven, want materialen en extra 
schoonmaakuren werden niet door de overheid betaald. 

De gezinnen van de kinderen van ASAS hadden gedurende het jaar, net 
als vorig jaar, nog veel behoefte aan noodhulp. Dus dat is door ASAS in 
samenwerking met Power2Fly georganiseerd. Gelukkig had Power2Fly 
hierbij veel financiele hulp van Stichting Hilltree. 

Leef mee, loop mee. 
Beweging en vooruitgang: in het teken van noodhulp voor ASAS  
gezinnen. 

Er waren twee fondsenwervende activiteiten die in het teken van  
beweging stonden.

In april organiseerde Power2Fly drie Charity Walks. Dit leverde € 5.468 
op. Power2Fly gaf aan het geld deels voor noodhulp te willen gebruiken. 
Daarnaast waren er twee donateurs die specifiek doneerden voor aan 
corona gerelateerde uitgaven. Deze € 550 werd aan beschermende 
materialen en schoonmaakspullen uitgegeven (in Florianopolis). 

Voor noodpakketten en aan corona gerelateerde materialen heeft Power-
2Fly € 9.545 aan ASAS overgemaakt. In totaal werd hiervoor € 10.468 
opgehaald (Hilltree € 5.000, wandelingen € 4.918 en coronamateriaal 
€ 550) maar een deel hiervan hoefde van de donateurs niet per se aan 
noodpakketten of coronamateriaal te worden uitgegeven. Het restant 
kan aan andere zaken voor ASAS worden uitgegeven. Dit gaat naar de 
algemene reserve. 
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Bouw
Het contract met Wilde Ganzen dat in 2020 werd getekend gaat om een 
bedrag van € 245.000. Hiervan wordt € 43.252 door ASAS bekostigd,  
€ 134.498 door Power2Fly en € 67.249 door Wilde Ganzen. In 2020 
heeft Power2Fly het grootste deel van zijn bijdrage aan Wilde Ganzen 
overgemaakt. In 2021 hoefde Power2Fly nog maar € 4.498 aan Wilde 
Ganzen over te maken. Wilde Ganzen zorgde voor het overboeken van 
het bedrag van Power2Fly en Wilde Ganzen samen naar ASAS.  
Dit gebeurde in delen. Het volgende bedrag werd pas overgemaakt  
als voorgaande bedragen verantwoord waren door ASAS en er een 
financiële planning voor de komende stappen werd overlegd. 

De enige andere kosten die in 2021 door Power2Fly werden gemaakt 
voor de Bouw betroffen het met DHL verzenden van een brief aan de 
burgemeester van Florianopolis. Dit kostte € 64.

Power2Fly begon 2021 met een Bouwreserve van € 2.649. Power2Fly 
ontving € 50.000 voor de Bouw. 

Het Bestemmingsfonds Bouw wordt hiermee eind 2021: € 48.086. 
Door hogere kosten voor materiaal én voor arbeid moet de begroting 
voor de bouw worden bijgesteld. Naar verwachting 35% hoger.  
Dat zou neerkomen op € 80.000. Maar door voordelen in de wisselkoers 
én de zeer goede resultaten van fondsenwerving door ASAS zelf  
(geld en materiaal) is de verwachting dat Power2Fly hieraan niet meer 
dan € 25.000 moet bijdragen. Dit kan uit het Bestemmingsfonds Bouw. 

ASAS heeft zelf de benodigde bijdrage ruim weten te organiseren uit het 
contract met Wilde Ganzen. 

Er is niets uitgegeven voor inrichting. Dat betekent dat het Bestemmings-
fonds Inrichting gelijk is gebleven in 2021 waardoor er nog € 14.650 
gereserveerd staat voor de inrichting van het nieuwe gebouw. Dit zal  
niet toereikend zijn maar ASAS verwacht dat sponsoring hiervoor  
eenvoudiger realiseerbaar zal zijn wanneer de bouw verder gevorderd  
is en de situatie voor sponsoren concreet. 

Bij de inrichting van het beschikbare terrein is onder meer ruimte voor 
een renbaan (fietsen en hardlopen), sportveld, (moes)tuin en speeltuin. 
Een particuliere donateur die een mooie bestemming zocht voor een 
erfenis heeft de aanleg van de (moes)tuin en het salaris van de lerares 
Natuur en Milieu gedurende een jaar gedoneerd, € 4.500. Stichting  
Kinderen van de Evenaar heeft wederom een grote donatie gedaan,  
€ 3.500 voor de aanleg van de speeltuin. 

Bas Mees liep de marathon van Rotterdam. Vorig jaar haalde hij daar-
voor ook al geld op maar toen ging de marathon niet door. Door hem en 
door andere sportievelingen werd in 2020 al een bedrag van € 2.225 
bijeengebracht voor het aan te leggen sportveld. Met de € 450 dit jaar 
komt de Sportveldreserve uit op € 2.675. 

In voorgaande jaren is al een bedrag voor de inrichting van het kunst-
lokaal of voor een mooie muurschildering op de containers opgehaald. 
Van deze ‘kunstreserve’ werd in 2021 € 300 overgemaakt naar ASAS 
voor het boek dat de kinderen van ASAS illustreren. Er blijft derhalve nog 
een ‘kunstreserve’ over van: € 2.016.

Belangrijk voor de plaats van ASAS in de maatschappij is dat deze  
onderdelen van het terrein toegankelijk zullen zijn voor de hele wijk. 
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Kerst
Met kerst werden noodpakketten aangevuld met een echt kerstcadeautje voor de kinderen. Hieraan werd € 4.430 
uitgegeven. Het extra geld dat tijdens de kerst actie werd opgehaald wordt in de algemene reserve gestopt. 

Wervingskosten
Hieronder vallen de kosten voor de website (hosting en onderhoud) en de kosten die gemaakt werden ten 
behoeve van de wandelingen. Totaal € 989. Er werd relatief veel uitgegeven voor de wandelingen (€ 662), 
maar dat komt omdat daarin ook de hapjes en drankjes voor alle deelnemers zaten. De wandeling leverde 
niet alleen een mooi bedrag op, maar ook veel positieve energie voor Power2Fly, deelnemers en vrijwilli-
gers; dus de kosten zeker waard. 

Beheer en Administratie
Hieronder vallen bankkosten, kosten voor Mollie, afdrachten aan het donatieplatform PIF (dat de actie van 
Bas Mees faciliteerde) en bijvoorbeeld het lidmaatschap van Partin. Totaal € 353.

Vergelijking met 2020:
Zowel in 2020 als in 2021 kreeg Power2Fly grote donaties voor de bouw. In 2020 € 50.000 van twee parti-
culiere donateurs en in 2021 € 50.000 van een stichting die anoniem wil blijven voor het publiek. 

In 2021 heeft Power2Fly meer bijgedragen aan salarissen voor ASAS. Er wordt aan gewerkt om de lokale 
fondsenwerving ook te verbeteren om de salarissen te kunnen aanvullen. 

Er is dit jaar meer aan ASAS overgemaakt voor noodpakketten dan vorig jaar omdat de steun vorig jaar 
voor het grootste deel via Wilde Ganzen liep. Dit betekende dat de bijdrage van Power2Fly toen relatief 
lager was. Deze werd verhoogd via de vermeerderaar van Wilde Ganzen. 

De wervingskosten liggen lager dan in 2020 omdat er in dat jaar sportshirts zijn gekocht en bedrukt met 
ons logo. Het was de bedoeling die te gaan gebruiken voor sportieve sponsoracties. Door corona was dat 
in 2020 uiteindelijk niet mogelijk en in 2021 ook nog niet. 

Dit jaar liggen de kosten voor beheer en administratie lager dan vorig jaar. Dat komt omdat er toen kosten 
bijzaten voor een cursus en de verzekering van een stagiair.

Het Bestemmingsfonds Bouw nam in 2021 toe tot € 48.086 (was € 2.649). Het Bestemmingsfonds In-
richting bleef in 2021 gelijk: € 14.650. De overige reserve nam in 2021 toe tot € 56.272 (was € 40.203)In 
dit bedrag zit een aantal gereserveerde bedragen: Kunst € 2.015, Hockey € 1.563, Sport(veld) € 2.675, 
Fietsen € 980, (Moes)tuin € 4.500, Speeltuin € 3.500. Dit betekent dat de ongeoormerkte reserve € 41.039 
bedraagt. Een forse toename van Reserves en Fondsen t.o.v. 2020! 

In het belang van de continuïteit van ASAS vindt Power2Fly dat het een reserve moet hebben, toereikend 
voor de bijdrage aan salarissen voor een jaar. Als Power2Fly een slecht jaar heeft, hoeft dit voor ASAS niet 
direct gevolgen te hebben voor het voortbestaan en kan er naar een oplossing worden gezocht. De onge-
oormerkte reserve van dit moment is daartoe toereikend. 

Doelbesteding en kosten: (ruim) binnen de norm
In 2020 lag de doelbestedingsratio t.o.v. de totale baten heel hoog  
doordat € 130.000 uit het Bestemmingsfonds Bouw aan Wilde  
Ganzen werd overgemaakt. Dit jaar ligt de doelbestedingsratio veel  
lager omdat er, naast de uitgaven aan ASAS (salarissen, corona-
materiaal en noodpakketten/kerstpakketten), slechts een klein bedrag 
aan de Bouw is uitgegeven. Daarnaast werd een deel van de baten in 
verschillende reserves opgenomen.

De doelbestedingsratio t.o.v. de totale lasten ligt op 97%. Dit betekent dat 
donaties vrijwel volledig ten goede komen aan het goede doel (ASAS).
Het percentage kosten fondsenwerving t.o.v. baten fondsenwerving: 0,9%. 
De kosten voor beheer en administratie t.o.v. de totale lasten: 0,7%

Doelbesteding en kosten voldoen hiermee ruimschoots aan de ANBI-eisen. 
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

119.008 57.502

Saldo spaarrekeningen

Effecten (aandelen, obligaties)

Totaal liquide middelen 119.008 57.502

Totaal Activa 119.008 57.502

Reserves en Fondsen

Bestemmingsfonds project: ASAS Bouw 48.086 2.649

Bestemmingsfonds project: ASAS Inrichting 14.650 14.650

56.272 40.203

119.008 57.502

   

119.008 57.502

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

€ €

collecten

nalatenschappen

contributies

donaties en giften 21.080 22.708

eigen loterijen en prijsvragen

overige baten van particulieren 18.978 63.626

40.058 86.333

1.443 500

baten van loterijorganisaties

subsidies van overheden

71.080 11.400

Som van de baten 112.581 98.233

112.581 98.233

4.563 130.000

ASAS Inrichting 0 610

45.170 26.936

49.733 157.546

989 1.070

353 558

51.074 159.174

Saldo voor financiële baten en lasten 61.507 -60.940

Saldo financiële baten en lasten 0 0

61.507 -60.940

ASAS Bouw 50.000             53.550

ASAS Bouw 4.563                130.000

ASAS Inrichting -                     

ASAS Inrichting -                     610

106.944           138.000-                    

61.507         60.940-              

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

44,2% 160,4%

97,4% 99,0%

0,9% 1,1%

0,7% 0,4%

-doelbestedingsratio ([doelbesteding + toename bestemmingsfondsen en overige reserve]/baten) 183,6% 74,4%

-doelbestedingsratio ([werving + beheer} / {doelbesteding + toename bestemmingsfondsen en overige reserve]) 0,9% 8,3%

-kosten beheer en administratie en fondsenwerving/baten fondsenwerving 1,2% 1,7%

ACTIVA

Banksaldo

Kassaldo

PASSIVA

Overige reserves

Totaal reserves en fondsen

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

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: 

Ratio's

- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)

- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten)

- kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving

- kosten beheer & administratie/totaal lasten
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Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

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.

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

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.

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.
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In 2021 ontving P2F in totaal €112.581 van particulieren, stichtingen en bedrijven. Een deel van dit bedrag werd geoormerkt gegeven. Een deel tijdens specifieke
acties, al dan niet geoormerkt. 
Particulier: €21.080 Periodiek, ongeoormerkt. €7.110 Kerstactie, deels ongeoormerkt. €4.918 Wandelingen, deels noodpakketten, deels ongeoormerkt. €4.500 Uit
erfenis. (Moes)tuin nieuwe locatie. Zowel aanleg als salaris voor de lerares Natuur en Milieu, voor 1 jaar. €1.300 Versch. Donaties part., ongeoormerkt. €550 Covid
maatregelen, 2 donateurs tgv de wandelingen. €450 Bas Mees (ivm Covid uitgestelde marathon), sport(veld). €150 Gelukskaartjes, particulieren, ongeoormerkt. 
Stichtingen: €50.000 Stichting die voor het publiek anoniem wil blijven, bouw. €10.000 Stichting Equilibrium, ongeoormerkt. €5.000 Stichting Hilltree, noodpakket.
€3.500 Stichting Kinderen van de Evenaar, speeltuin nieuwe locatie. €1.100 Stichting Hilltree, kerstactie. €980 Stichting KaNS Centraal, fietsen voor triathlonlessen.

€243 Ludere Events(opbrengst spelavond), ongeoormerkt. €200 Peterson & Control Union, ongeoormerkt. 
Uitgaven aan ASAS/ASAS gerelateerd: €20.171 salarissen €10.724 Achterstallige belasting en onvoorziene uitgaven waarvoor ASAS geen fondsen heeft gevonden. 

norm. In 2020 lag de doelbestedingsratio tov de totale baten heel hoog door €130.000 uit het Bestemmingsfonds Bouw aan Wilde Ganzen werd overgemaakt. Dit 
jaar ligt de doelbestedingsratio veel lager omdat er, naast de uitgaven aan ASAS (salarissen, covidmateriaal en noodpakketten, cq kerstpakketten), slechts een 
klein bedrag aan de bouw is uitgegeven. Daarnaast werd een deel van de baten in verschillende reserves opgenomen. De doelbestedingsratio tov de totale lasten
ligt op 97%. Dit betekent dat donaties vrijwel volledig ten goede komen aan het goede doel (=ASAS). Het percentage kosten fondsenwerving tov baten fondsen-
werving ligt op 0,9%. De kosten voor beheer en administatie tov de totale lasten ligt op 0,7%. Doelbesteding en kosten voldoen hiermee aan de ANBI-eisen. 

grootste deel via Wilde Ganzen liep. Dit betekende dat de bijdrage van P2F toen relatief lager was maar werd verhoogd via de vermeerderaar van Wilde Ganzen. 
De wervingskosten liggen lager dan in 2020 omdat er toen sportshirts zijn gekocht en bedrukt met logo met de bedoeling die te gebruiken voor sportieve sponsor-
acties. Als gevolg van Covid was dat in 2020 uiteindelijk niet mogelijk maar in 2021 ook nog niet. Dit jaar liggen de kosten voor beheer en administratie lager dan 
vorig jaar. Dat komt omdat er toen kosten voor een cursus en de verzekering van een stageair bij zaten. Het Bestemmingsfonds Bouw nam in 2021 toe tot €48.086
(was €2.649). Het Bestemmingsfonds Inrichting bleef in 2021 gelijk: €14.650. De overige reserve nam in 2021 toe tot €56.272 (was €40.203).In dit bedrag zit een 
aantal gereserveerde bedragen: Kunst €2.015, Hockey €1.563, Sport(veld) €2.675, Fietsen €980, (Moes)tuin €4.500, Speeltuin €3.500. Dit betekent dat de "onge-
oormerkte"reserve €41.039 bedraagt. Een forse toename van reserves en fondsen tov 2020! In het belang van de continuiteit van ASAS vindt P2F dat het een 
reserve moet hebben, toereikend voor de bijdrage aan salarissen voor een jaar. Als P2F een slecht jaar heeft hoeft dit voor ASAS niet direct gevolgen te hebben
voor het voortbestaan en kan er naar een oplossing worden gezocht. De ongeoormerkte reserve is daartoe toereikend. Doelbesteding en kosten: (ruim) binnen de 

delen van het terrein toegankelijk zullen zijn voor de hele wijk. Kerst Met kerst werden de noodpakketten aangevuld met een echt kerstkadootje voor de kinderen. 
Hieraan werd €4.430 uitgegeven. Het extra geld dat tijdens de kerstactie werd opgehaald wordt in de algemene reserve gestopt. Wervingskosten Hieronder vallen
de kosten voor de website (hosting en onderhoud) en de kosten die gemaakt werden ten behoeve van de wandelingen. Totaal €989. Er werd relatief veel uitgege-
ven voor de wandelingen (€662) maar dat komt omdat daarin ook de hapjes en drankjes voor alle deelnemers zitten. De wandeling leverde niet alleen een mooi
bedrag op maar ook veel positieve energie voor P2F, deelnemers en vrijwilligers; dus de kosten zeker waard. Beheer en administratie Hieronder vallen bank-
kosten, kosten voor Mollie, afdrachten voor het donatieplatform PIF(dat de actie van Bas Mees faciliteerde) en bijvoorbeeld het lidmaatschap van Partin. Totaal 
€353. Vergelijking met 2020: Zowel in 2020 als in 2021 kreeg P2F grote donaties tbv de bouw. In 2020 €50.000 van 2 particuliere donateurs en in 2021 €50.000 
van een stichting die anoniem wil blijven voor het publiek. In 2021 heeft P2F meer bijgedragen aan salarissen voor ASAS. Er wordt aan gewerkt om de lokale
fondsenwerving ook voor salarissen te verbeteren. Er werd dit jaar meer aan ASAS overgemaakt voor noodpakketten dan vorig jaar omdat het vorig jaar voor het 

Bestemmmingsfonds Inrichting gelijk is gebleven in 2021 waardoor er nog €14.650 gereserveerd staat voor het nieuwe gebouw. Dit zal niet toereikend zijn maar 
ASAS verwacht dat sponsoring hiervoor eenvoudiger realiseerbaar zal zijn wanneer de bouw verder gevorderd is en de situatie voor sponsoren concreet. Bij de 
inrichting van het beschikbare terrein is onder meer ruimte voor een renbaan (fietsen en hardlopen), sportveld, (moes)tuin en speeltuin. Een particuliere donateur
die een mooie bestemming zocht voor een erfenis heeft de aanleg van de (moes)tuin en het salaris van de lerares Natuur en Milieu gedurende 1 jaar gedoneerd, 
€4.500. Stichting Kinderen van de Evenaar heeft wederom een grote donatie gedaan, €3.500 voor de aanleg van de speeltuin. Bas Mees liep de marathon van 
Rotterdam. Vorig haar haalde hij daarvoor ook al geld op maar toen ging de marathon niet door. Door hem en andere sportievelingen werd in 2020 al een bedrag
van€2.225 bijeengebracht voor het aan te leggen sportveld. Met de €450 van dit jaar komt de sportveldreserve op €2.675. In voorgaande jaren is al een bedrag
voor het kunstlokaal/kunstlessen of een muurschildering op de containers opgehaald. Van deze kunstreserve werd in 2021 €300 overgemaakt naar ASAS voor het 
boek dat kinderen van ASAS illustreren. Er blijft derhalve nog een kunstreserve over van €2.016. Belangrijk voor de plaats van ASAS in de maatschappij is dat deze

van €245.000. Hiervan wordt €43.252 door ASAS bekostigd, €134.498 door P2F en €67.249 door Wilde Ganzen. In 2020 heeft P2F het grootste deel van zijn bijdrage
aan WG overgemaakt. In 2021 hoefde P2F nog maar €4.498 aan WG over te maken. WG zorgde voor het overboeken van het bedrag van P2F en WG samen naar
ASAS. Dit gebeurde in delen. Het volgende bedrag werd pas overgemaakt als voorgaande bedragen verantwoord waren door ASAS en er een financiele planning
voor de  komende stappen werd overlegd. De enige andere kosten die in 2021 dooor P2F werden gemaakt ten behoeve van de bouw betroffen het met DHL
verzenden van een brief aan de burgemeester van Florianopolis. Dit kostte €64. P2F begon 2021 met een Bouwreserve van €2.649. P2F ontving €50.000 tbv de Bouw.
Het bestemmingsfonds Bouw wordt hiermee eind 2021: €48.086. Als gevolg van hogere kosten voor materiaal én voor arbeid moet de begroting voor de bouw 
worden bijgesteld. Naar verwachting 35% hoger. Dat zou neerkomen op €80.000. Maar als gevolg van voordelen in de wisselkoers én de zeer goede resultaten van 
fondsenwerving door ASAS zelf (geld en materiaal) is de verwachting dat P2F €25.000 extra bij moet dragen. Dit kan uit het Bestemmingsfonds Bouw. ASAS
heeft zelf de benodigde bijdrage uit het contract met Wilde Ganzen ruim weten te organiseren. Er is niets uitgegeven voor inrichting. Dat betekent dat het 

een klein deel van het jaar op locatie plaats vinden maar het team heeft wel het hele jaar intensief gewerkt om contact met kinderen en ouders te onderhouden. 

nodig. Hiervoor heeft P2F financiele steun gegeven want dit werd niet door de overheid betaald. De gezinnen van de kinderen van ASAS hadden gedurende het 
jaar, net als vorig jaar, nog veel behoefte aan noodhulp. Dus dat is door ASAS in samenwerking met P2F georganiseerd. Gelukkig had P2F hierbij veel financiele 
hulp van Stichting Hilltree. Leef mee, loop mee. Beweging, vooruitgang, in het teken van noodhulp voor ASAS gezinnen. Er waren 2 fondsenwervende activiteiten 
die in het teken van beweging stonden. In April organiseerd P2F drie Charity Walks. Dit leverde €5.468 op. P2F gaf aan het geld deels voor noodhulp te willen 
gebruiken. Naast het geld van de wandelingen waren er ook 2 donateurs die specifiek voor Covidgerelateerde uitgaven doneerden. Deze €550 werd aan bescher-
mende materialen en schoonmaakspullen uitgegeven (in Florianopolis). Voor noodpakketten en Covidmateriaal heeft P2F €9.545 aan ASAS overgemaakt. In totaal
werd er hiervoor €10.468 opgehaald (Hilltree €5.000 wandelingen €4.918 Covidmateriaal €550) maar een deel hiervan hoefde van donateurs niet per se naar 
noodpakketten of Covidmateriaal dus restant kan naar algemene reserve. Bouw Het contract met Wilde Ganzen dat in 2020 werd getekend gaat om een bedrag 

ASAS Algemeen Power2Fly streeft ernaar niet meer dan 35% van de begroting van ASAS te dekken maar dit bleek de afgelopen 2 Covidjaren niet realiseerbaar. 
In de praktijk lag het percentage tegen de 40%. P2F blijft benadrukken dat ASAS zelf verantwoordelijk is voor alternatieve financieringsbronnen. P2F heeft ook in

2021 meebetaald aan het salaris van (een deel van )de medewerkers van ASAS. Het personeel wordt verder deels betaald door lokale overheden en deels uit 
fondsen die ASAS lokaal werft. P2F vindt het belangrijk om de continuiteit te waarborgen en het goede voorbeeld te geven, zeker in de onzekere Covidtijd. Het 
salaris van de hockeytrainer (€1.920) werd bekostigd uit de hockeyreserve (donatie KNHB 2020). Hierdoor blijft er voor 2022 nog een hockeyreserve over €1.563.
Opvallend dit jaar is de grote geldelijke steun ivm Covid (21%) en aan uitgaven die niet goed in de financiele planning van ASAS waren opgenomen (24%). Kerst-
pakketten zullen ieder jaar deel uitmaken van de steun van P2F aan ASAS. In een jaar waarin ASAS "gewoon" open kan zijn wordt door P2F meer bijgedragen aan 
excursies en aan andere extra activiteiten die de kinderen een bredere kijk op hun omgeving geven. COVID Financieel gezien bleef 2021 gekleurd door Covid. Niet
alleen voor wat betreft de bijdrage die P2F aan ASAS gaf maar ook voor wat betreft de mogelijkh. om fondsen te werven. De activiteiten van ASAS konden slechts

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

Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Continuiteit stond voorop. Op het moment dat kinderen op locatie bij ASAS deel konden nemen aan activiteiten waren daarvoor aanvullende Covidmaatregelen 

€500 Stichting Haella, ongeoormerkt. Bedrijven: €500 Blueriq nav pitchen voor goed doel door personeel, ongeoormerkt. €500 Massimo Consulting, ongeoormerkt.

€ 965 Covidmateriaal €8.580 noodpakketten Covidsteun € 4.430 Kerstpakketten €300 bijdrage aan boek ASAS illustraties  €45.170 totaal.                         



Jaarverslag 2021

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

€ €

4562,67 130.000                    

ASAS Inrichting

-                     610

ASAS Algemeen/lopende zaken

besteding vanuit overige reserves 45170 26.936               

(2) Kosten werving

662 229

327 749
 Kosten mailing akties 

92

989 1.070

(3) Kosten beheer en administratie

 Reiskosten bestuur 

 Contributies, o.a. Partin, cursus en 
verzekering stageaire 60 239

293 319

353 558

(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:

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm

ASAS Bouw

ASAS Inrichting - Overig

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

- Overig

Overige gegevens

Controle kascommissie 25 april 2022. 

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")(in 2021 kosten Charity Walk) 

 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.

ASAS Bouw

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

(1) Besteed aan doelstellingen


