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Referentie: 393901.310280
Betreft:      tussentijdse cijfers per 31 december 2012

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de tussentijdse cijfers per
31 december 2012 van uw stichting.

De balans per 31 december 2012, de staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting, welke tezamen 
de tussentijdse cijfers per 31 december 2012 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport 
opgenomen.

Conform uw opdracht hebben wij de tussentijdse cijfers per 31 december 2012 van Stichting Amsterdam 
City Swim te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening 
over 2012 met de toelichting samengesteld.

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en 
beroepsregels. 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die 
gegevens en voor de daarop gebaseerde tussentijdse cijfers berust bij het bestuur van de stichting.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-
opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de 
bij het samenstellen van de tussentijdse cijfers toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting 
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de tussentijdse cijfers kunnen verstrekken.
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Bevestiging

Hoogachtend,

Witlox VCS

Was getekend, drs. H.P.M. Fransen RA d.d. 12 juni 2013.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de tussentijdse cijfers samengesteld onder toepassing 
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.
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2. BESTUURSVERSLAG



Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

2.1 Bestuursverslag

Inleiding

Highlights

Dit bestuursverslag is opgesteld over het eerste jaar van het bestaan van de Stichting Amsterdam City 
Swim. Doelstelling van de Stichting is het organiseren en houden van zwemevenementen in het open 
water in of rondom de gemeente Amsterdam, waaronder begrepen langebaan zwemwedstrijden, 
recreatieve zwemtochten alsmede het ondernemen of bevorderen van andere activiteiten waarbij een 
sportieve prestatie in of rondom het water centraal staat, een en ander met oogmerk om fondsen te 
werven en aandacht te genereren voor goede doelen. Secundaire doelstellingen zijn het promoten van 
Amsterdam, schoon water en de zwemsport. Dit bestuursverslag bestaat uit een inleiding en een financiële 
verantwoording. In de inleiding wordt kort de ontstaansgeschiedenis beschreven en een overzicht van het 
jaar 2012; dit alles natuurlijk met de focus op de eerste Amsterdam City Swim die zeer succesvol op 9 
september 2012 is georganiseerd. De financiële verantwoording bestaat uit een overzicht van de 
inkomsten en uitgaven, leidend tot een verlies- en winstrekening en de balans van onze stichting.

Ontstaansgeschiedenis
“(Ook) A.L.S. je ziek bent, heb je Vrienden”. Dat zegt Weert Jan Weerts in zijn voorwoord voor het boek 
dat gaat over de aanleiding tot de Amsterdam City Swim: 14 Vrienden, de Hellespont Swimmers, 
zwommen op 30 augustus 2011 de Hellespont over. Voor hun gezamenlijke vriend Weert Jan Weerts, die 
aan ALS lijdt. Geïnspireerd door de vele positieve aanmoedigingen, donaties en vooral door het contact 
met Weert Jan zelf, besloten de 14 vrienden hun actie uit te bouwen. Aandacht voor de ziekte ALS en 
geld bijeen brengen voor onderzoek naar deze ziekte zijn daarbij de drijfveren. Samen in het diepe, voor 
Weert Jan en voor alle patiënten die lijden aan deze meedogenloze ziekte. De dag na de tocht over de 
Hellespont ontstond het idee dit vorm te geven door het organiseren van een jaarlijks evenement in 
Amsterdam: de Amsterdam City Swim. Een stichting werd opgericht; het stichtingsbestuur formeerde zich 
uit de 14 Founding Fathers; na een selectieprocedure viel de keuze op het sportmarketingbureau House of 
Sports. Het was toen half januari 2012 en tijd om met volle kracht de eerste editie daadwerkelijk vorm 
te geven.

De aanloop naar 9 september 2012 vat zich samen als een rij van hoogtepunten. De Koninklijke 
Marine stelt het Marine Etablissement Amsterdam beschikbaar als verzamel- en startterrein, de 
Koninklijke Landmacht levert pontons, de KNRM levert veiligheid door middel van een reddingsboot 
en meer dan 20 lifeguards (surfplanken met redders in wetsuit), Waternet fungeert als klankbord, steun en 
barterpartner, het Amsterdamse Havenbedrijf stelt een boot beschikbaar. De gemeente Amsterdam 
is gezond kritisch maar ziet potentie en steunt ons initiatief. Als sponsor dient zich op enig moment 
BNP ParisBas Investment Partners aan; daarnaast blijkt House of Sports een bron van ideeën en 
subsponsors. 
Al snel wordt duidelijk dat starten op het Marine Etablissement en finishen op de gracht leidt tot de 
volgende route: starten op MEA, oversteken naar de Nieuwe Herengracht, linksaf de Amstel op, onder de 
Magere Brug door, draaien bij de sluizen en vervolgens linksaf de Keizersgracht op; finish bij de brug over 
de Utrechtse straat. Op 29 maart 2012 wordt dit parcours proefgevaren, op 11 juni wordt er proef 
gezwommen in het bijzijn van een aantal “ambassadeurs” en op 5 juli slaan we de gong op de Euronext 
Amsterdam beurs. Voorafgaand aan de Swim zijn er ook nog twee zeer succesvolle clinics op de Bosbaan.
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

2.1 Bestuursverslag

Financiële verantwoording

Muiden, 12 juni 2013

Twee weken voor 9 september sluit de inschrijving omdat het beoogde maximum aantal zwemmers is 
bereikt: 1.028 zwemmers hebben zich ingeschreven! In de dagen voorafgaand aan 9 september wordt 
bergen werk verzet. 9 september blijkt een stralende dag te zijn, buitentemperatuur van 25 graden en een 
watertemperatuur van 19 graden. Als VVIP duikt prinses Maxima het water in. Tussen de 80.000 en 
120.000 toeschouwers bevolken de bruggen en grachten van de route. Het evenement verloopt zonder 
grote rafels en wordt afgesloten met een spetterend optreden van Candy Dulfer en Too Hot to Handle. 
Na een korte periode van nagenieten van dit waanzinnige succes volgt een periode van evalueren, ambitie 
bepalen voor de 2013 editie en de eerste voorbereidingen treffen.

In hoofdstuk 2 wordt de financiële verantwoording over 2012 nader toegelicht.
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3.  FINANCIEEL VERSLAG



Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.1  Balans per 31 december 2012
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren [1] 1.928
Belastingen [2] 8.772

10.700

Liquide middelen [3] 67.325

Totaal activazijde 78.025

31 december 2012
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.1  Balans per 31 december 2012
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves [4] 15.835

15.835        

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren [5] 149
Overige schulden en
overlopende passiva 

[6]
62.041

62.190

Totaal passivazijde 78.025

31 december 2012
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.2  Staat van baten en lasten over 2012

2012

€

Subsidiebaten en sponsorbijdragen [7] 180.572
Business teams [8] 81.458
Individueel [9] 52.857
Overige baten [10] 13.204
Baten 328.091

Kosten evenement [11] 312.098
Activiteitenlasten 312.098

Bruto exploitatieresultaat 15.993
Exploitatieresultaat 15.993

Rentelasten en soortgelijke kosten [12] -158
Som der financiële baten en lasten -158
Resultaat uit gewone exploitatie 15.835

Resultaat 15.835
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.3  Toelichting op de tussentijdse cijfers

ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, 
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 
vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

- het organiseren en houden van zwemevenementen in het openbaar in of rondom de 
Gemeente Amsterdam.

De activiteiten van Stichting Amsterdam City Swim, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan 
voornamelijk uit:

Stichting Amsterdam City Swim is op 18 januari 2012 opgericht. Het eerste boekjaar loopt van 
18 januari 2012 tot en met 31 december 2013. De tussentijdse cijfers per 31 december 2012 hebben 
derhalve betrekking op de periode 18 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.3  Toelichting op de tussentijdse cijfers

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Financiële baten en lasten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde 
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2012
€

Handelsdebiteuren  [1]
Debiteuren 1.928

31-12-2012
€

Belastingen  [2]
Omzetbelasting 8.772

Liquide middelen  [3]
Rabobank 67.325

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2012
€

Overige reserve  [4]
Stand per 1 januari -
Bestemming resultaat boekjaar 15.835
Stand per 31 december 15.835

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2012
€

Handelscrediteuren  [5]
Crediteuren 149

Overige schulden en overlopende passiva  [6]
Vooruitontvangen 2013 54.091
Nog te betalen kosten 2012 7.950

62.041
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Stichting Amsterdam City Swim te Muiden

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2012

€

Subsidiebaten en sponsorbijdragen  [7]
Subsidiebaten 15.000
Sponsorbijdragen 165.572

180.572

Businessteams  [8]
Omzet Businessteams 81.458

Individueel  [9]
Omzet individueel 52.857

Overige baten  [10]
Omzet Shortys 6.494
Omzet Clinic 4.312
Omzet Fanarrangementen 1.149
Overige 1.249

13.204

Kosten evenement  [11]
Kosten Amsterdam City Swim 2012 312.098

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]
Bankkosten en provisie 158

Muiden, 12 juni 2013

Stichting Amsterdam City Swim
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