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Aan het bestuur van

Stichting Singel Swim Utrecht

Beukenrode 367

2215 JJ  VOORHOUT

Den Haag, 25 juni 2022

Jr21125101/PK/MCH

Geacht bestuur,

I.  OPDRACHT

Ingevolge de door u verstrekte opdracht brengen wij hiermee de concept jaarrekening

2021 van Stichting Singel Swim Utrecht uit. Dit concept is uitsluitend bedoeld voor interne

doeleinden; het is niet toegestaan het ter beschikking te stellen aan derden zonder onze

voorafgaande toestemming. De definitieve jaarrekening zal door ons worden opgemaakt, nadat het

concept met u besproken is.

De tekst van de door ons te verstrekken verklaring zal, na afronding van onze werkzaamheden,

worden opgenomen in de definitieve jaarrekening.

II. ALGEMEEN

Vaststelling jaarrekening 2020

Tijdens de bestuursvergadering op 29 juni 2021 heeft het bestuur de jaarrekening 2020

goedgekeurd. Het resultaat over het boekjaar 2020 bedroeg € 9.778 (last). Het geheel

is onttrokken aan de overige reserves. 

Bestemming resultaat 2021

In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om het resultaat ad € 2.642 (last) geheel te

onttrekken aan de overige reserves.
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Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid,

hoogachtend,

Masman Bosman 

accountants & belastingadviseurs

drs. P.A. Kreukniet RA
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

BESTUURSVERSLAG 2021

1. Oprichting en doel

De Stichting Singel Swim Utrecht is op 31 december 2013 opgericht door Rogier Barents en

Eric van Beek. De doelstelling van deze stichting is om opbrengsten te genereren ter

bestrijding van spierziektes. Dit doet de Stichting Singel Swim Utrecht door het organiseren

van een Singel Swim, een zwemtocht door een gedeelte van of door de volledige Utrechtse

Singel.

2. Organisatie 2021

Bestuur

De heer B.J. van der Graaf (aangetreden op 02-03-2020)

De heer A.M.O. Bazuin (aangetreden op 02-03-2020)

De heer G.T. van Walt Meijer (aangetreden op 02-03-2020)

Fiscaal

De Stichting Singel Swim Utrecht is op 1 januari 2015 gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut

Beogende Instelling) op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001. Door de

rangschikking als ANBI geldt er een algehele vrijstelling voor ontvangen schenkingen, legaten

en erfstellingen. Voor de schenker zijn door de rangschikking als ANBI aan de stichting gedane

schenkingen, legaten en erfstellingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v.

Wet IB 2001 en artikel 16 Wet VPB 1969.

Kamer van Koophandel

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 59756241 en

bij de belastingdienst onder nummer NL853631876B01.

3. Het evenement

Met de uitbraak van het Corona virus begin 2020 en de daarmee gepaard gaande ‘social

distancing’ maatregelen is de wereld radicaal gewijzigd. Het organiseren van grote

evenementen met veel deelnemers is aanzienlijk moeilijker zo niet onmogelijk geworden.

Het bestuur van de stichting heeft dan ook besloten de Singel Swim, net als in 2020 ook in

2021 niet door te laten gaan. We zijn verheugd te kunnen melden dat ten tijde van dit

schrijven, de stichting aan de vooravond staat van een nieuwe editie van de Singel Swim in

2022.
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

4. Jaarrekening 2021

Als gevolg van de coronacrisis heeft het evenement in 2021 niet kunnen plaatsvinden.

Hierdoor zijn er geen baten gegenereerd in 2021. Omdat de beslissing om het evenement

niet te organiseren vroegtijdig is genomen, zijn de bestedingen aan eigen doelstelling

beperkt gebleven.

Ontwikkeling besteding aan de doelstelling

Het totaal van de bestedingen aan doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal

 van de lasten bedraagt voor 2021 4% (2020: 1%).  

Het totaal van de bestedingen aan doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal

van de baten bedraagt voor 2021 0% (2020: 117%).

Ontwikkeling kosten eigen fondsenwerving

Het totaal van de kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten

uit eigen fondsenwerving bedraagt voor 2021 0% (2020: 11193%). In 2021 waren er geen 

baten, omdat het evenement niet heeft plaatsgevonden.

Risico's en onzekerheden

De stichting wordt geconfronteerd met de normale onzekerheden die gepaard gaan met het

verwerven van fondsen uit de markt. Het is moeilijk te voorspellen hoe succesvol

fondsenwervingsacties zullen zijn en daarmee de omvang van de inkomsten van de stichting

te voorspellen.

Daarnaast speelt mee dat de stichting zich toelegt op maar een type evenement namelijk het

organiseren van een zwemtocht door de grachten van Utrecht. De populariteit van dergelijke

zwemevenementen als middel om geld in te zamelen voor een goed doel is de afgelopen 

jaren ongelooflijk gegroeid en daarmee is de concurrentie van andere organisaties ten

aanzien van deelnemers aanzienlijk groter geworden: er zijn nu veel meer steden waar

grachten zwemtochten wordt georganiseerd. Derhalve zijn wij constant bezig te bedenken

hoe de Singel Swim aantrekkelijker kan worden en blijven.

In 2022 zal een nieuwe Singel Swim plaatsvinden. Deze is uitgebreid met de nieuwe

disciplines stand up paddling en kanovaren. Hopelijk wordt dit wederom een succes en zal

het evenement aan populariteit winnen de komende jaren.
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Voorhout, 25 juni 2022

Het Bestuur:

De heer B.J. van der Graaf

De heer A.M.O. Bazuin

De heer G.T. van Walt Meijer
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BALANS 

(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 31 december

2021 2020

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 0 1.154

Liquide middelen 2 1.666 1.868

1.666 3.022

Totaal activa 1.666 3.022

PASSIVA

Vermogen

Stichtingskapitaal 3 0 0

Bestemmingsreserve 3 0 0

Overige reserves (vrij besteedbaar vermogen) 3 -1.672 970

-1.672 970

Kortlopende schulden 4 3.338 2.052

3.338 2.052

Totaal passiva 1.666 3.022
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2021 2020

Begroting

(in euro's)

Baten

Baten van particulieren 5 0 0 69

Baten van bedrijven 5 0 0 0

Sponsoring 5 0 0 0

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 5 0 0 0

Overige 5 0 5.000 0

Som van de geworven baten 0 5.000 69

Som der baten 0 5.000 69

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

  Donatie 0 0 0

  Doelstelling voorlichting 6 96 0 81

96 0 81

Werving baten:

  Kosten eigen fondsenwerving 7 535 0 7.723

535 0 7.723

Kosten beheer en administratie 8 2.011 5.000 2.043

Som der lasten 2.642 5.000 9.847

Saldo van baten en lasten -2.642 0 -9.778

Bestemming saldo 2021

Onttrekking aan de bestemmingsreserve 0

Onttrekking aan het bestemmingsfonds 0

Onttrekking aan de overige reserves (vrij besteedbaar vermogen) -2.642

-2.642
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. ALGEMENE TOELICHTING

1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe richtlijn RJk C2 voor kleine fondsenwervende organisaties.

Uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving op 11 oktober 2016. 

1.2 Activiteiten

De doelstelling van de stichting betreft het organiseren van een Singel Swim om opbrengsten te genereren ter bestrijding

van spierziektes. Dit doet de Stichting Singel Swim Utrecht door het organiseren van een Singel Swim, een zwemtocht door

een gedeelte van of door de volledige Utrechtse Singel.

De stichting is opgericht op 31 december 2013.

1.3 Vestigingsadres

De stichting is feitelijk gevestigd op Beukenrode 367, 2215 JJ te Voorhout en is ingeschreven bij het handelsregister

onder nummer 5975624. De stichting is statutair gevestigd te Utrecht.

1.4 Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitveronderstellingen.

1.5 Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schatting en veronderstelling maakt

die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige periode waarvoor de herziening gevolgen heeft.

1.6 Personeel

Gedurende 2021 was bij de stichting geen personeel in dienst.

1.7 Verslagperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

1.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van het coronavirus heeft het evenement niet plaatsgevonden in 2020 en 2021.

In 2022 wordt er weer een nieuwe editie van de Singel Swim georganiseerd.
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

2. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

2.1 Algemeen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de

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

toelichting.

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

3.1 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats

tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op

basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

3.2 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en deposito’s met een looptijd van minder dan twaalf maanden. Liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.3 Reserves en fondsen

De in het boekjaar gemaakte lasten waarvoor een bestemmingsreserve of fonds is gevormd, worden in de staat van baten

en lasten verantwoord. Dotaties worden gedaan vanuit het resultaat. Beperkingen in de bestemming van

bestemmingsreserves worden door het bestuur aangebracht. Beperkingen in de bestemming van bestemmingsfondsen

worden door derden aangebracht.

3.4 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio

of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4. RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben of zijn toegezegd.

4.1 Giften

De giften worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en anders in het jaar waarin zij worden ontvangen.

4.2 Directe verwervingskosten, uitvoeringskosten eigen organisatie en voorlichtingskosten

Deze kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

4.5 Rentebaten, baten uit beleggingen en kosten van beleggingen

Rentebaten, baten uit beleggingen en kosten van beleggingen worden tijdsevenredig verwerkt.

Pagina 9

CON
CEP

T



Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

31 december

2021 2020

(in euro's)

Te vorderen BTW 0 1.154

0 1.154

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

2. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december

2021 2020

(in euro's)

Triodus Bank, NL25 TRIO 0197 8482 57, rekening courant 1.665 1.867

Triodus Bank, NL42 TRIO 2024 2532 88, spaarrekening 1 1

1.666 1.868

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

3. Vermogen

Het verloop van het vermogen blijkt uit het volgende overzicht:

Overige

reserves (vrij

Stichtings- Bestemmings- besteedbaar

kapitaal reserve vermogen) Totaal

(in euro's)

Stand begin boekjaar 0 0 970 970

Saldo van baten en lasten 0 -2.642 -2.642

Stand eind boekjaar 0 0 -1.672 -1.672
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

SCHULDEN

4. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:

31 december

2021 2020

(in euro's)

Crediteuren 1.635 514

Nog te betalen accountantskosten 1.665 1.500

Nog te betalen overig 38 38

3.338 2.052
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BATEN EN LASTEN 

2021 2020

(in euro's)

5. Baten

Baten

Baten van particulieren 0 69

Baten van bedrijven 0 0

Sponsoring 0 0

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 0 0

Overige baten 0 0

Som van de geworven baten 0 69

Baten van particulieren
Baten van particulieren bestaan volledig uit incidentele donaties.

Baten van bedrijven
Baten van bedrijven hebben een volledig incidenteel karakter.

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten bestaan volledig uit het inschrijfgeld voor de 

Singel Swim Utrecht.

6. Besteed aan doelstellingen

Donatie FSHD 0 0

Voorlichting 96 81

96 81

Voorlichting
Kosten website 96 81

96 81

7. Kosten eigen fondsenwerving

Publiciteit, folders en display 0 2.149

Kosten organisatie eigen acties 535 5.574

535 7.723

8. Kosten beheer en administratie

Bankkosten 211 240

Accountants- en administratiekosten 1.516 1.803

Diverse algemene kosten 284 0

2.011 2.043
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

Voorhout, 25 juni 2022

Bestuur Stichting Singel Swim Utrecht

B.J. van der Graaf Voorzitter …………………………

A.M.O. Bazuin Penningmeester …………………………

G.T. van Walt Meijer Bestuurslid …………………………
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Stichting Singel Swim Utrecht

te Utrecht

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BEGROTING 2022

2022 2021

(in euro's)

Baten

Baten van particulieren 119.000 0

Baten van bedrijven 1.500 0

Sponsoring 13.500 0

Overige 13.500 5.000

Som van de geworven baten 147.500 5.000

Som der baten 147.500 5.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

  Donatie 72.250 0

  Doelstelling voorlichting 0 0

72.250 0

Werving baten:

  Kosten eigen fondsenwerving 70.250 0

70.250 0

Kosten beheer en administratie 5.000 5.000

Som der lasten 147.500 5.000

Saldo van baten en lasten 0 0

Pagina 14

CO
NC

EP
T




