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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Amsterdam City Swim 

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Amsterdam City Swim, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 218.445 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een
winst van € - samengesteld.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Amsterdam City Swim te Amsterdam is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Amsterdam City Swim.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 13 oktober 2021

Londen & Van Holland
Registeraccountants en Belastingadviseurs

M. Ketelaars AA 



2. BESTUURSVERSLAG



2.1 BESTUURSVERSLAG

Doelstelling, beleid en activiteiten
De Stichting Amsterdam City Swim heeft als doelstelling om bij te dragen aan de behandeling en
genezing van de dodelijke ziekte ALS. Dit doen we door aandacht te vragen en geld in te zamelen
met een grootschalige zwemtocht door de grachten van Amsterdam.
In onderstaand bestuursverslag wordt door het bestuur weergegeven hoe het is verlopen in aanloop
naar de 8e editie van de Amsterdam City Swim en welke gevolgen er zijn geweest door de invloed
van het Corona virus.  
Op zondag 6 september 2020 zouden we voor de 8e keer de grachten in duiken, om te strijden tegen
deze meedogenloze ziekte, maar dat is er helaas niet van gekomen. 
Covid sloeg in het voorjaar van 2020 hard toe en had een impact op de gehele maatschappij.
Scholen sloten, reizen werd verboden en (publieks) evenementen werden afgelast. Daarmee werd
ook een streep getrokken door de Amsterdam City Swim 2020.
Ons nieuwe organisatiebureau D&B Eventmarketing was vol goede moed gestart met de
voorbereidingen van de Amsterdam City Swim 2020. Of de Swim door kon gaan was onzeker maar
niet onmogelijk dus werd besloten om de mogelijkheid te bieden om in te schrijven en om donaties
op te halen.  
Op 30 april 2020 moesten we toch definitief besluiten om het evenement te annuleren. 
Op het moment van afgelasting stonden er 407 deelnemers ingeschreven en stond er 47.127 euro
aan donatiegeld op de teller. Het inschrijfgeld is door 76 personen teruggevorderd. De overige
deelnemers hebben de inschrijving laten staan voor deelname aan de Amsterdam City Swim in 2021
of heeft het geld alsnog gedoneerd. 

Na annulering van de Amsterdam City Swim 2020 is besloten om een alternatief evenement te
organiseren, online en dus covid-proof. In samenwerking met Stichting ALS, D&B Eventmarketing en
NLMuziek.nl (het muziekplatform van René Froger) organiseerden wij een online evenement; de
grootste online quiz van Nederland onder de naam ‘ALS we het leven vieren’. Het werd een
wervelende liveshow met een fantastische opbrengst van ruim 250.000 euro aan donaties. Een
primeur in goede doelen land. 
Bekende artiesten zoals Thomas Acda, René en Natasja Froger, Beau van Erven Dorens en Jan Joost
van Gangelen werkten  mee. René Froger en Thomas Acda hebben zelfs een speciaal nummer
gecomponeerd en uitgebracht om ALS nog extra onder de aandacht te brengen. De show had de
spanning, dynamiek en afwisseling van de bekende benefietavonden op televisie, maar in dit geval
kwamen alle onderdelen van het programma vanuit een volledige augmented reality studio, mede
mogelijk gemaakt door televisieproducent Southfields.  
Dankzij onze sponsoren konden wij de online quiz met een sluitende kostenbegroting organiseren.
De volledige donatie opbrengst uit de show is, net als de volledige donatie opbrengst van de Swim,
op 28 december 2020 overgemaakt naar de Stichting ALS.
Voor de besteding door de Stichting ALS is een zorgvuldig toekennings- en verantwoordingsproces
doorlopen om te zorgen dat elke euro zo optimaal mogelijk wordt besteed en verantwoord. Dit jaar
zijn 2 voorgestelde projecten goedgekeurd.
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3. JAARREKENING



Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 45.586 56.030
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2 
- 73.396

Overlopende activa 3 1.437 11.099

47.023 140.525

Liquide middelen 4 171.422 57.191

218.445 197.716

WIT
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Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Stichtingsvermogen 5 79.480 79.480

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

6 
13.874 611

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

7 
2.519 -

Overige schulden en overlopende
passiva

8 
122.572 117.625

138.965 118.236

218.445 197.716

WIT

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 13 oktober 2021 - 7 -



Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten
Baten 9 139.387 1.674.535
Overige baten 4.863 135.993

144.250 1.810.528

Lasten
Activiteiten lasten 10 134.055 1.741.330
Overige lasten 11 8.522 67.438

Totaal van som der kosten 142.577 1.808.768

Totaal van bedrijfsresultaat 1.673 1.760

Financiële baten en lasten 12 (1.673) (1.755)

Totaal van netto resultaat - 5
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Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 13 oktober 2021 - 8 -



Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Amsterdam City Swim is feitelijk gevestigd op Van Hengellaan 25, 1217 AR te Hilversum, is
statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
54490006.

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Amsterdam City Swim bestaan voornamelijk uit het organiseren en
houden van zwemevenementen in het openbaar in of rondom de gemeente Amsterdam.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Amsterdam City Swim is feitelijk gevestigd op Van Hengellaan 25, 1217 AR te Hilversum.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Amsterdam City Swim zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van richtlijn 640 zoals
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

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, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

GRONDSLAGEN 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld
op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan
de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
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Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

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.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten 

De baten bestaan uit giften, donaties en opbrengsten uit projecten, waaronder ook de bijdrage van
gelieerde maatschappijnen, alsmede baten uit bankrente en effecten.

Lasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

1  Vorderingen op handelsdebiteuren

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren 45.586 56.030

2  Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Omzetbelasting - 73.396

3  Overlopende activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Nog af te rekenen online quiz 1.200 -
Nog te ontvangen 237 7.845
Nog te ontvangen subsidie - 2.500
Nog te ontvangen 2017 - 754

1.437 11.099

4  Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Rabobank 171.422 57.191
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Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

PASSIVA 

5  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

€

Stand per 1 januari 2020
79.480

Mutaties -

Stand per 31 december 2020 79.480

KORTLOPENDE SCHULDEN

6  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren 13.874 611

7  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Omzetbelasting 2.519 -

8  Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vooruitontvangen Sponsorfee 61.290 113.550
Retour inschrijfgeld 31.699 2.247
Retour business teams 4.400 909
Retour arrangementen - 620
Overlopende passiva 180 299
Vooruitontvangen sponsorfee 2021 25.003 -

122.572 117.625
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Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Als gevolg van de nog steeds voortdurende uitbraak van het coronavirus zijn door de Nederlandse
overheid ingrijpende sociale en maatschappelijke maatregelen genomen om het virus onder controle
te krijgen. De gevolgen van deze sociale en maatschappelijke maatregelen zijn voor de onderneming
ook in het komende jaar nog niet te overzien en niet in te schatten. De coronacrisis en de door de
Nederlandse overheid genomen sociale en maatschappelijke maatregelen kunnen in het komend
boekjaar invloed hebben op de ontwikkeling van het resultaat 2021 en de financiële positie van de
onderneming per 31 december 2021. Het is op dit moment niet noodzakelijk om aanpassingen te
maken in de jaarrekening 2020. De jaarrekening 2020 is daarom opgesteld op basis van het
continuïteitsprincipe conform de grondslagen van voorgaande jaren.
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Jaarrekening 2020
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Stichting Amsterdam City Swim

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
BATEN

2020 2019
€ €

Baten 139.387 1.674.535
Overige baten 4.863 135.993

144.250 1.810.528

9  BATEN

2020 2019
€ €

Giften en baten Sponsorwerving - Businessteams - 76.909
Baten als tegenprestatie voor leveringen - 125.230
Subsidie Gemeente Amsterdam 40.000 50.000
Ontvangen donaties 47.127 1.111.317
Sponsor bijdragen 52.260 311.079

139.387 1.674.535

10  ACTIVITEITEN LASTEN

2020 2019
€ €

Kosten Amsterdam City Swim 136.928 607.864
Verstrekte donaties 47.127 1.111.317
Transactiekosten Amsterdam City Swim - 20.818
Kosten International City Swims - 1.331

184.055 1.741.330
Baten als tegenprestatie voor leveringen (50.000) -

134.055 1.741.330

2020 2019
€ €

Online quiz

Kosten online quiz 44.685 -
Verstrekte donaties 143.154 -

187.839 -
Ontvangen donaties (143.154) -
Inkomsten online quiz (44.685) -

- -
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Jaarrekening 2020
bij het accountantsrapport d.d. 13 oktober 2021

Stichting Amsterdam City Swim

11  OVERIGE LASTEN

2020 2019
€ €

Verkoopkosten - 51.500
Kantoorkosten 1.537 -
Algemene kosten 6.985 15.938

8.522 67.438

Verkoopkosten

2020 2019
€ €

Reclame- en advertentiekosten - 51.500

Kantoorkosten

2020 2019
€ €

Assurantiepremie 1.537 -

Algemene kosten

2020 2019
€ €

Opslag 4.887 -
Accountantskosten 3.350 7.500
Diverse onkosten 2.748 -
Onkostenvergoeding bestuursleden - 8.438
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (4.000) -

6.985 15.938

12  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten banken

2020 2019
€ €

Bankkosten en -provisie 1.673 1.755
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Stichting Amsterdam City Swim

Hilversum, 13 oktober 2021
Stichting Amsterdam City Swim

R. van Leeuwen N. Haardt-Bloys van Treslong J. 't Hooft

Voorzitter Penningmeester Bestuurder

D. Coronel-Jansen A. van de Panne M. Duijnstee
Bestuurder Bestuurder Bestuurder

W. van Eesteren M. Verwoert P.J. Jonkman
Bestuurder Bestuurder Bestuurder
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