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Doelstelling:
Het generen van financiële middelen ten behoeve van onderwijs- en welzijn projecten
die gericht zijn op kansarme kinderen in Brazilië, en voorts al hetgeen met een en ander
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Bestuurssamenstelling:
Liduine Madlener, voorzitter
Annette de Zoeten, penningmeester
Johanneke de Vries, secretaris
De bestuurders van Power2Fly ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Power2Fly heeft geen personeel in dienst.
Eventueel kunnen onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie –na declaratie- worden vergoed, mits niet bovenmatig.
Verkort Beleidsplan:
Stichting Power2Fly gelooft in en Braziliaanse samenleving waarin alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond, de mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen tot
krachtige en zelfredzame burgers.
Power2Fly richt zich op het ondersteunen en professionaliseren van maatschappelijke
initiatieven in Brazilië, die zich richten op het begeleiden van jongeren en ze stimuleren
en inspireren tot het leven van een volwaardig maatschappelijk bestaan.
In de Akte van Oprichting is het bovenstaande doelstelling opgenomen. De stichting
heeft geen winstdoelstelling. Alle met activiteiten behaalde opbrengsten komen ten
goede aan de doelstelling.
Eventueel te ondersteunen initiatieven moeten dezelfde missie hebben als Power2Fly en

(in grote lijnen) zelfstandig, zonder steun van Power2Fly, kunnen functioneren.
Activiteitenverslag:
Naar aanleiding van gesprekken met ons klankbord uit het bedrijfsleven heeft het
bestuur besloten de naam van de stichting te wijzigen. De oude naam Futuro Forte was
voor de bestuursleden een duidelijke verwijzing naar de doelstellingen van de stichting
maar voor sponsoren in binnen- en buitenland dekt de nieuwe naam Power2Fly meer de
lading van wat de stichting uit wil dragen.
Met behulp van Elisabeth Rijpkema van Matters of Value, deskundig op het gebied van
sociaal ondernemen heeft Power2Fly een businessplan geschreven. Dit zal als leidraad
dienen voor besluitvorming en fondsenwerving.
Er is nog geen geld overgemaakt naar Brazilië omdat de lopende programma’s dit jaar
nog in staat waren zonder extra steun te functioneren. Wel zijn er plannen voor
aanvullende projecten op het gebied van onder andere alfabetisering, opleiden van
trainers en sportprojecten. Daarnaast de bouw van een eigen onderkomen. Hiervoor
zullen naast fundraisingsactiviteiten fondsen worden aangeschreven.
Er is een netwerk evenement georganiseerd met een presentatie over de economische
en politieke ontwikkelingen in Brazilië. Daaruit blijkt de noodzaak van sociale projecten
en maatschappelijke bewustwording. Ook werd een presentatie gegeven over een
programma dat Power2Fly voornemens is te steunen; ASAS.
Studenten brachten een groot bedrag bijeen door mee te roeien in een
langeafstandswedstrijd (Ringvaartregatta) en sponsorgeld te vragen voor ons goede
doel. Een grote gift werd ontvangen van een donor die anoniem wenst te blijven.
Staat van baten en lasten over 2016:
donaties t.b.v. de administratie:
348,22
opbrengt n.a.v. netwerkevenement
1550,00
Ringvaart
1886,60
Anoniem
15000,00
-----------------Totaal
Bankkosten
ANBI portaal
Site bouw en onderhoud
Totaal
Resultaat

18784,82

136,30
34,99
101,56
----------------272,85
------------------Euro 18511,97

