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Beste lezer,

In 2007, toen ik nog in Brazilië woonde, heb ik in Florianopolis met een aantal Brazilianen ASAS opgericht 
(Ações sociais amigos solidários, letterlijk vertaald: sociale acties van solidaire vrienden).
ASAS vangt nu al 10 jaar zo’n 80 kinderen per jaar op in de buitenschoolse uren. Even voor de duidelijk-
heid: Braziliaanse kinderen hoeven maar een halve dag naar school. Wij maken hun schooldag ‘compleet’. 

De kinderen die we opvangen, leven allemaal in sociaal risicovolle omstandigheden en vaak in gebroken 
gezinnen. Geweld, armoede en grote risico’s als drugs liggen altijd op de loer. Van huis uit krijgen de 
kinderen meestal weinig normen en waarden mee. Vandaar dat wij die belangrijke taak proberen over te 
nemen via sport, spel, cultuur en kunst.

In de afgelopen 9 jaar is ASAS min of meer zelfvoorzienend geweest. Met hulp van de gemeente,  
fundraising-activiteiten en het schrijven van projecten kon de organisatie het precies rooien. Inmiddels  
is de situatie veranderd: Brazilië gaat door een dal, de gemeente heeft de bijdragen met 50% gekort en 
ASAS heeft andere geldbronnen nodig om het werk te kunnen voortzetten.

Om ASAS professioneel en financieel te ondersteunen hebben we in 2015 in Nederland - waar ik sinds 
2010 weer woon - de stichting Power2Fly opgezet. 

In 2017 zijn we er in geslaagd een mooi bedrag op te halen. Het accent in de fondsenwerving lag op het 
inzamelen van geld voor een eigen onderkomen van ASAS. Tot nu toe moest ASAS bijna elk jaar op zoek 
naar een andere ruimte. Door nu zèlf te gaan bouwen, krijgen we letterlijk en figuurlijk ‘vaste grond onder 
de voeten’ in Florianopolis. Dat is belangrijk om stabiliteit te kunnen geven aan de jongeren, verder te  
kunnen professionaliseren en beter te kunnen meten wat de impact is van de geboden begeleiding. 

Het afgelopen jaar betekende voor Power2Fly een doorbraak, maar… er is nog veel werk te verzetten.  
De jongeren in Brazilië hebben onze steun en stimulans voorlopig nog hard nodig. En één ding is zeker: 
hoe sterker en professioneler onze organisatie, hoe structureler de hulp die we kunnen geven. Vandaar  
dat we in dit jaarverslag voor het eerst uitgebreid verantwoording afleggen over onze activiteiten. 

In dit jaarverslag vertellen we u graag meer over Power2Fly en ASAS, we geven een duidelijke financiële 
verantwoording en we staan stil bij wat we in 2017 hebben bereikt en in 2018 nog willen bereiken. 

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

Power2Fly ondersteunt maatschappelijke initiatieven in Brazilië gericht op het begeleiden van kansarme 
jongeren. We helpen ze bij het professionaliseren van hun organisatie en verlenen financiële hulp. 
Op dit moment werkt Power2Fly concreet samen met ASAS, een lokale partner gevestigd in het  
noorden van het eiland Florianópolis. In de toekomst verwachten we ook met andere stichtingen te gaan 
samenwerken.

We helpen ASAS bij het buiten schooltijd opvangen van kansarme jongeren tussen de 6 en 15 jaar.  
De jongeren krijgen begeleiding die erop gericht is dat zij hun school afmaken en ze zich op sociaal,  
emotioneel, cultureel en sportief vlak ontwikkelen. Ook werken we met ASAS aan het verbeteren van  
familieverbanden. Dat leidt tot meer sociale cohesie, betrokkenheid en veiligheid in de leefomgeving.  
Zo stimuleren en inspireren we de jongeren om te bouwen aan een volwaardig maatschappelijk bestaan.

Onze partner in Brazilië: ASAS

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

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

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

De situatie in Brazilië

In de Braziliaanse grondwet van 1988 wordt benadrukt hoe belangrijk gelijkheid is. Het land streeft naar 
een eerlijke en solidaire samenleving en wil de armoede bestrijden, sociale en regionale ongelijkheid  
opheffen en goederen toegankelijk maken voor iedereen. Zonder onderscheid in afkomst, ras, geslacht, 
leeftijd of welke andere vorm van discriminatie ook.

De praktijk is een stuk weerbarstiger in Brazilië. De welvaart is er extreem ongelijk verdeeld. De 5% rijken 
hebben gezamenlijk evenveel als de overige 95%. Om deze grote ongelijkheid te verminderen zal het 
publieke debat aangezwengeld moeten worden. En zullen er verregaande hervormingen nodig zijn van het 
belastingstelsel, de overheidsuitgaven, de arbeidsvoorwaarden en het onderwijs.

Belastingen
Een van de factoren die de ongelijkheid in stand houdt, is het belastingstelsel. De laagste en midden-
inkomens worden het zwaarst belast. Het belastingstelsel is gevoelig voor corruptie. En de machts-
verhoudingen vormen nog steeds een grote belemmering voor de democratie. 
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Korte opleving
Tussen 2000 en 2014 leek de situatie in Brazilië zich iets te verbeteren. Er was economische groei en  
de inflatie stabiliseerde zich. Het minimumloon ging omhoog en de overheid gaf meer uit aan sociale  
voorzieningen en onderwijs. Maar… tegelijkertijd kwam 61% van de economische groei bij de rijkste 10% 
van het land terecht. De ongelijkheid bleef dus groot.

Omslag
Sinds 2014/2015 is de situatie weer omslagen: Brazilië is in de ban van een politieke en economische crisis 
die de in gang gezette verbeteringen weer volledig ongedaan heeft gemaakt. De Braziliaanse economie 
kromp in 2015 en 2016 met meer dan 3% door de zwakke buitenlandse vraag en de gedaalde grond-
stofprijzen. Daarnaast daalden de particuliere consumptie, de investeringen en industriële productie sterk. 
Het enorme corruptieschandaal rond oliemaatschappij Petrobras (waar veel hooggeplaatste zakenmensen 
en politici bij betrokken waren) heeft hieraan sterk bijgedragen. 

Nu werkt Brazilië aan economische hervormingen, maar de politieke situatie is zo instabiel dat het maar de 
vraag is of de situatie op korte termijn beter wordt. De cijfers van 2017 maken duidelijk dat de uitdagingen 
groot zijn:

Armoede
Begin 2017 leefden 17 miljoen Braziliaanse kinderen onder de armoedegrens. In de loop van dat jaar  
kwamen er volgens de Wereldbank alweer 3,6 miljoen armen bij. Onder hen is een enorme groep kinderen. 
Zij zijn extra kwetsbaar voor conflicten, geweld en instabiliteit en groeien vaak op in een onveilige omgeving.

Onveiligheid
Zeer schokkend zijn de statistieken over kindersterfte door moord: bij kinderen tot 11 jaar is 2,5% van de 
sterfte toe te schrijven aan moord. Bij kinderen tot 14 jaar stijgt dit naar 5,1%. Bij kinderen tot 17 jaar naar 
48,2%. Een enorme toename. In 1980 eisten auto-ongelukken nog de meest slachtoffers onder kinderen, in 
2013 was moord de hoofdoorzaak. In Brazilië werden in 1980 1.825 kinderen vermoord. In 2013 waren dat 
er 10.520! 

Werkloosheid
De werkloosheid is de laatste jaren in Brazilië gestegen van 5 naar 12% (in Nederland 4,2%). Het aantal 
groeit niet meer, maar het aantal officieel geregistreerde werknemers (dus met recht op sociale  
voorzieningen) daalt. Dat is slecht voor de stabiliteit in het land.

Onderwijs
Een van de factoren die kan bijdragen aan het verkleinen van de ongelijkheid (en dus het verhogen van de 
stabiliteit) is het verbeteren van het onderwijs en de opleidingskansen. Slechts 76% van de kinderen maakt 
de lagere school af en slechts 59% voltooit het middelbaar onderwijs. Daarmee is de kans op werk en/of 
hoger onderwijs ook minder groot. Volop redenen dus om opgroeiende kinderen te blijven stimuleren om 
aan een gezonde volwaardige toekomst te werken. 

Bronnen:
> A Distância que nos Une, Um retrato das desigualdades Brasileiras (Oxfam, 25 september 2017 )
> More than 50 million Brazilians living below poverty line (The Rio Times, 16 december 2017) 
> Economische grootmacht Brazilië is terug bij af  (Trouw 20 juli 2017) 
> Study shows Brazil among leaders in child homicides (The Rio Times, 21 maart 2017)
> Landenrapport Brazilië (Atradius, 2017)
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Feiten & cijfers

Onze initiatieven en activiteiten

2017 was het jaar waarin Power2Fly voor het eerst echt actief is neergezet. Een overzicht.

Met dank aan de vele vrijwilligers!

In Nederland werkt Power2Fly met 8 vrijwilligers. Daardoor lukt het ons de overhead zeer laag te 
houden: rond de 10%.

In Brazilië werkt het bestuur óók vrijwillig. Daarnaast heeft ASAS 1 fulltimer en 3 parttimers in dienst. 
De leraren werken als zzp-er, zij krijgen dus betaald per uur.

Marketing, communicatie & branding

Begin dit jaar hebben we het Social Business Model Canvas afgerond onder leiding van Elisabeth  
Rijpkema. Dit gaf ons inzicht in waar we met de stichting naartoe willen.

Er is veel geïnvesteerd (met name tijd, maar natuurlijk ook geld) in de ontwikkeling en inhoud van onze 
website, onderzoek naar de verschillende betaalmogelijkheden en onze huisstijl. 

Met hulp van tekstschrijver Angélique van der Horst en grafisch vormgever Dagmar Wynants werden  
dit jaar logo, huisstijl en de site verbeterd. Lennard Maertens stak de website in een nieuw jasje.  
Ook introduceerden we onze online Nieuwsbrief. Deze wordt zowel in het Nederlands als in het Engels 
verstuurd. We houden de donateurs nu 4x per jaar op de hoogte van onze activiteiten en van de besteding 
van de opbrengsten. Voor de Engelse en de Portugese vertalingen van de nieuwsbrief en de site kunnen 
we rekenen op native speakers Stuart Brown en Nicole Uurbanus. 

Op de site is een donatieknop geïnstalleerd. Geven via Mollie is nu mogelijk via onze eigen site én via  
PIF World, een donatie- en crowdfundplatform (handig om bijvoorbeeld acties als een sponsorloop  
eenvoudig online te zetten). In 2018 kijken we verder naar de mogelijkheden via PIF World. 

Voor een evenement in november is een film gemaakt over Power2Fly. In Florianopolis is beeldmateriaal 
verzameld en zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd. Hans Heesterbeek (hansheesterbeek.com) 
maakte er voor Power2Fly een mooi geheel van. Deze film wordt nu ook gebruikt op social media en voor 
presentaties. Link: https://youtu.be/srHr2v-Gfi4

Ambassadeurs

In juni was er een kennismakingslunch met onze (nieuwe) ambassadeurs (voetballer Eric Botteghin en zijn 
vrouw Melanie en hockeyer Bruno Sousa. Ze hebben inmiddels belangrijk werk verricht. Eric en Melanie 
namen actief deel aan ons benefiet-event in november. En ook Bruno heeft plannen voor verschillende  
initiatieven. Informatie over de ambassadeurs is te vinden op onze site. 

Evenementen, sponsoring & donaties

Om onze professionalisering kracht bij te zetten, is onze stichting tijdens een mooie avond op 5 april 2017 
in Winebar Mendoza (Hilligersberg) voor het eerst echt gepresenteerd aan een grote groep belangstellen-
den. De eigenaar van Winebar Mendoza had de locatie, hapjes en drankjes kosteloos beschikbaar gesteld. 
Door belangstellenden werd € 3.000,- bijeengebracht. 
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Sponsoring in natura kregen wij dit jaar ook van de KNHB, HULCK en Theo-door. Dankzij de KNHB konden 
onze vrijwilligers Daan en Dani  in augustus 2 volledige keepersoutfits meenemen naar Brazilië, vergezeld 
van sticks van HULCK. De hockeytrainers in Floripa mochten gebruikmaken van de hockey app Theo. 

Wij schreven verschillende fondsen aan voor donaties, onder andere de Nacht van de Fooi, Kinderfonds 
Dusseldorf, Pater Eusebius Kemp Stichting, Stichting Schouwenburgh en de Church of our Saviour. Het is 
geweldig dat wij van de Church of Our Saviour € 2.400,- ontvingen voor een alfabetiseringsproject. 

Met verschillende bedrijven werd gesproken over sponsoring. Dit leidde tot financiële steun, maar er zijn 
ook bedrijven die met ons meedenken over sponsoring op ander vlak. Bijvoorbeeld door het beschikbaar 
stellen van hun locatie voor een feest, de inzet van expertise, een bijdrage aan de verdere professiona-
lisering van de organisatie. Of donaties in de vorm van computers, kantoormateriaal, lesmateriaal of het 
beschikbaar stellen van ruimte voor een informatiestand. We ontvingen ook mooie leaflets die wij eveneens 
voor andere presentaties kunnen gebruiken. 

Ter oriëntatie zijn wij in gesprek gegaan met de Cruyff Foundation om na te gaan of het mogelijk zou zijn 
het sportveld bij de te bouwen locatie van ASAS eventueel met hun hulp zou kunnen worden gerealiseerd 
maar dat is op dit moment helaas geen optie. 

Er is ook geld opgehaald via enkele persoonlijke acties geld: een verjaardagsfeest en een hockeyclinic.

In november organiseerden we met hulp van Eric Botteghin, Hans Heesterbeek en Mariëlle Franken een 
avond in het Rotterdamse Lommerrijk. Gestart werd met een indrukwekkende film over ASAS. Zangeres 
Marcella Wisbrun ondersteunde de laatste beelden van de film met een lied van Tom Jobim. De geanimeer-
de avond werd verder opgeluisterd met een capoeirashow, meer muziek van Marcella en een zeer succes-
volle veiling onder leiding van Ruud van Os.
TV Rijnmond maakte een kleine reportage van deze avond die € 60.000,- opbracht voor de bouw van een 
eigen onderkomen voor ASAS. 

Netwerken & kennisoverdracht

Tijdens een filantropiedag van ABN AMRO kregen we veel inzicht in de activiteiten van de bank op het 
gebied van goede doelen. Ook legden we waardevolle contacten. Zo kwamen wij in contact met de juiste 
personen bij Wilde Ganzen. Mogelijk kunnen zij ons helpen bij de bouw van een ‘eigen’ locatie voor ASAS. 

Een netwerk- en workshopdag van Partin (brancheorganisatie voor het Particulier Initiatief) leverde ons 
nieuwe interessante contacten en inzichten op. Bovendien won Power2Fly de derde prijs (van € 250,-)  
bij de Partin Verhalenwedstrijd. Ons verhaal over Lucas, de mula, werd zeer gewaardeerd.  
https://www.kleinegoededoelen.nl › Brazilië › Het verhaal van Lucas, de mula
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Verschillende webinars van NL Filantropieland gaven goede tips en handvatten voor de aanpak van  
fondsenwerving in de toekomst. Ook hebben we de cursus Grote Gever gevolgd. 

In Brazilië

Kleurenexpert Jeannette Hanenburg heeft 2 dagen lang workshops gegeven aan de kinderen van ASAS 
over kleuren en emoties. De kinderen mochten zelf experimenteren met mengen en schilderen, en kregen 
aan het eind een diploma. Trots alom! 

Er was overleg met een andere stichting die in Brazilië actief is. Uiteindelijk is het niet tot een samenwerking 
gekomen, maar we konden wel veel van onze kennis over (administratieve) processen in Brazilië aan deze 
stichting overdragen. 

Keurmerk

Het bestuur van Power2Fly heeft zich beraad op het aanvragen van het CBF keurmerk (van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving) maar op dit moment levert dat te weinig voordeel op. Het vergt erg veel tijd om dit 
keurmerk te krijgen en aan de toetsing zijn hoge kosten verbonden (€ 250,-). 
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De resultaten

Bereikt in Nederland

>   Power2Fly heeft een prachtige start gemaakt in 2017 met zo’n 200 donateurs die samen ruim  
€ 98.000,- hebben bijeengebracht.

>  Het aantal aanmeldingen voor de online Nieuwsbrief staat momenteel op 184.
>  Het bereik van de posts op de Facebook-pagina ligt tussen de 49-350.
>  Periodieke schenkers verzekeren Power2Fly de komende jaren van minimaal € 12.650,- per jaar.
>  Nieuw logo, nieuwe huisstijl en een duidelijk visiedocument.
>  Site in een nieuw jasje.

Bereikt in Brazilië

Wat heeft ASAS kunnen doen dankzij Power2Fly?

>  Pedagoge om 40 kinderen leren lezen en schrijven.
>  Container opgeknapt die dient als klaslokaal.
>  Aanschaf printer. 
>  Financiering duathlon voor 3 maanden.
>  Aanschaf nieuwe hockeysticks en keepersuitrusting.
>  Bijscholing 6 monitoren.
>  2 vrijwilligers gestuurd en betaling lokaal transport; Engelse les.
>  25% van de begroting van ASAS gedekt door Power2Fly.

Onze doelen voor 2018 

>  We blijven een kleinschalige en transparante organisatie. Dat vraagt om een duidelijke focus.
>   In maart 2018 zijn we, op eigen kosten, naar Brazilië gegaan om met het ASAS-bestuur ter plaatse  

én de werknemers te kijken hoe wij ze kunnen helpen een professionaliseringsslag te maken. 
>   We blijven de huidige activiteiten van ASAS steunen met financiële hulp, begroot op maximaal  

28% van Power2Fly. Dit komt neer op ongeveer € 30.000,-.
>  We geven ondersteuning aan het bestuur van ASAS: om ze te helpen zelf fondsen te werven.
>   We streven ernaar dat tussen de 85% en 90% van de donaties daadwerkelijk in Brazilië terechtkomt.
>  We hopen te starten met de bouw van een eigen locatie en een overdekt sportveld.
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Financieel jaarverslag

Donaties

In april 2017 werd Power2Fly officieel gelanceerd. Vanaf dat moment was op de site ook een ‘donatieknop’ 
die online doneren faciliteert. 

In totaal werd er in 2017 € 98.431,- gedoneerd (waarvan € 60.000,- voor de bouw van een onderkomen). 
Dat gebeurde via de donatieknop, maar ook via directe overboekingen van particulieren, acties door  
derden, periodieke schenkers en directe giften van bedrijven en non-profit organisaties. Een van de  
nonprofit-organisaties koos specifiek voor het alfabetiseringsproject. 

Er zijn entreekaarten verkocht om het grote evenement in november voor de fondsenwerving voor de ‘bouw’ 
te bekostigen. Daardoor was het te verantwoorden geld uit te geven aan licht, geluid en inrichting en een 
promotiefilm. Deze film werd daarna ook gebruikt tijdens presentaties en op social media. Het evenement 
leverde € 60.000,- op. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de bouw van een onderkomen voor ASAS. 

Investeringen & kosten

ASAS: € 22.938,- 
Bestemmingsfonds Bouw: € 60.000,-
Publiciteit en communicatie: € 9.103,-
Beheer en administratie: € 480
Vrije reserve: € 5.910,-

Verantwoording donatie aan ASAS: de container die dienst doet als lokaal/opslagruimte/keuken werd  
opgeknapt (€ 1.800,-) en er is een printer gekocht (€ 266,-). En er ging geld naar een alfabetiserings-
programma (€ 4.500,-), het transport van vrijwillligers (€ 290,-), duathlonlessen (€ 2.032,-), bijscholing van 
de zzp’ers van ASAS en personeelskosten. In totaal zo’n 25% van de begroting van ASAS. 

We hebben verder relatief hoge kosten gemaakt voor publiciteit en communicatie: dit geld is met name 
gebruikt voor de website en de promotiefilm. 
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Ref. 31-12-17 31-12-16
€ €

84.422 18.512
Saldo spaarrekeningen
Effecten (aandelen, obligaties)

Totaal liquide middelen 84.422 18.512

Totaal Activa 84.422 18.512

Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds project: bouw ASAS 1 70.000 10.000

14.422 8.512
84.422 18.512

   
84.422 18.512

Werkelijk Werkelijk
2017 2016
€ €

collecten 1
nalatenschappen 1
contributies 1
donaties en giften 1 58.346 18.785
eigen loterijen en prijsvragen 1
overige baten van particulieren 1 5.685

64.031 18.785
1 24.250

baten van loterijorganisaties 1
subsidies van overheden 1

1 10.150
Som van de baten 98.431 18.785

98.431 18.785

1 0 0
1 22.938 0

22.938 0
2 9.103 102
3 480 171

32.521 273

Saldo voor financiële baten en lasten 65.910 18.512

Saldo financiële baten en lasten 4 0 0
65.910 18.512

bouw ASAS 60.000            10.000
bouw ASAS -                     0

5.910                 8.512                        
65.910        18.512              

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

23,3%
 / baten) 90,3%

41,8%
 sen en vrije reserve) 10,8%

9,2% 0,5%
1,5% 62,8%

Balans
(na resultaatsbestemming)

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

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

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
bouw ASAS 

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

- doelbestedingsratio (totaal lasten /totaal doelbesteding)

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

stichting Power2Fly

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

- doelbestedingsratio (doelbesteding + toename bestemmingsfondsen en vrije reserve / totaal baten)

- doelbestedingsratio (werving + beheer / doelbesteding + toename bestemmingsfond



Jaarverslag

 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 activiteiten te ondernemen gericht op: het genereren van financiële middelen ten behoeve van 
onderwijs- en welzijn projecten die gericht zijn op kansarme kinderen in Brazilie, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

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.

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.

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

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.

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

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).

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



Jaarverslag

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 24-04-18

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm

bouw ASAS 

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.

- 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

Werkelijk Werkelijk
2017 2016
€ €

-                     
-                     
-                     

(2) Kosten werving
242
852 102

 Kosten mailing akties 103
7.906
9.103 102

(3) Kosten beheer en administratie

 Reiskosten bestuur 
 Contributies, o.a. Partin 30 35

450 136
480 171

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

0 0
Toelichting

bouw ASAS 

In 2017 ontving P2F in totaal €98.431 van particulieren, bedrijven en stichtingen. Tijdens een evenement in november werd hiervan €60.000 opgehaald, 
bestemd voor de bouw van een eigen onderkomen voor ASAS. Dit bedrag is in het bestemmingsfonds “Bouw” ondergebracht. In 2017 doneerde P2F €22.938 
aan ASAS. Hiervan heeft ASAS de container die dienst doet als lokaal/ opslagruimte/keuken opgeknapt, een printer gekocht, het alfabetiseringsprogramma en 
duathlon lessen gefinancierd,d transport van vrijwilligers van ASAS vergoed, bijscholing van personeel betaald en personeelskosten van aangevuld. In totaal was 
de bijdrage van P2F 25% van de totale begroting van ASAS in 2017. 
Aangezien P2F in 2017 ‘echt’ ging opereren werd er relatief veel uitgegeven aan publiciteit en communicatie. De website werd gebouwd, drukwerk en banners 
besteld en er werd een film gemaakt die een beeld geeft van de kinderen en de werkzaamheden van ASAS. Deze film kan worden gebruikt tijdens presentaties en 
op social media. Voor het evenement in november werden kaartjes verkocht waardoor P2F het gerechtvaardigd vond kosten te maken voor licht, geluid, 
aankleding en bovengenoemde film. 
Het percentage totale kosten versus het geld besteed/beschikbaar aan/voor ASAS (in 2017 overgemaakt, toegevoegd aan bestemmingsfonds en toegevoegd aan 
vrije reserve) bedraagt 10,8% (9.583/88.848). 
Het percentage kosten eigen fondsenwerving versus besteed/beschikbaar aan/voor ASAS (zoals hierboven)bedraagt 10,2% (9.103/88.848)

 Overige kosten beheeer 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.

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

 Folders en banieren 
 Website en hostingkosten 

 Overige kosten eigen fondswerving 

 Kosten administratie 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

(1) Besteed aan doelstellingen


