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Het evenement, SingelSwim Utrecht is een initiatief van de stichting SingelSwim Utrecht.
Doelstelling van Stichting SingelSwim is om opbrengsten te genereren ter bestrijding van spierziektes,
Dit doet de Stichting SingelSwim Utrecht door het organiseren van een SingelSwim, een zwemtocht
van 1,2 of 2 kilometer door de Utrechtse Singel.
Namens het bestuur is Pino Evenementenbureau te Utrecht belast met de organisatie van het
evenement.
Het bestuurslidmaatschap van de Stichting SingelSwim Utrecht is een onbezoldigde functie.
Stichting SingelSwim Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer
59756241 en bij de belastingdienst onder nummer NL853631876B01.
Singelswim Utrecht heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) op grond van artikel
6.32 lid 1b Wet IB 2001 en artikel 16 Wet VPB 1969. Voor de schenker zijn hierdoor de donaties aan de
zwemmers fiscaal aftrekbaar.
De stichting FSHD bepaald in overleg met stichting Spieren voor Spieren welke projecten ondersteund
worden met de netto opbrengt van de SingelSwim Utrecht. Er wordt in de 2018 editie gezwommen
voor goedgekeurde projecten van het Hubrecht Instituut (Prof. . N. Geijsen). Indien er meer geld wordt
opgehaald dan er goedgekeurde projecten zijn staat het de stichting FSHD in overleg met stichting
Spieren voor Spieren vrij om andere FSHD gerelateerde projecten te ondersteunen.
Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid

- M.U. van der Graaf
- R. Roos
- R.M. Goes

De voorzitter van 2018 de heer E.L. van Beek is teruggetreden en zijn positie is overgenomen door de
heer M.U. van der Graaf tevens is de heer R.M Goes tot het bestuur toegetreden.
Wij danken de heer van Beek voor zijn enorme inzet voor het goede doel.
De opbrengsten:
SingelsSwim 2018 heeft in het totaal 104 betalende inschrijvingen ontvangen. Het bijeen gezwommen
bedrag aan donaties is € 62.668,34 wat rechtstreeks via Spieren voor Spieren aan de FSHD stichting
voor onderzoek is gegeven.
Wassenaar, ……….. 2019

Het Bestuur:
M.U. van der Graaf
R. Staartjes
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BALANS
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december

31 december

2018

2017

(in euro's)

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1
2

8.592
9.398

Totaal activa

11.413
9.156
17.990

20.569

17.990

20.569

PASSIVA
Vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
Overige reserves (vrij besteedbaar vermogen)

3
3
3

0
0
13.490

Kortlopende schulden

4

4.500

0
0
2.513
13.490

Totaal passiva
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2.513
18.056

4.500

18.056

17.990

20.569
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018

2018

2017

Begroting
(in euro's)

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Som van de geworven baten

5
5

Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling voorlichting

6

5.799
33.479
39.278

11.348
32.754
44.102

39.278

44.102

3.558

19

3.558

19

Werving baten:
Kosten eigen fondsenwerving

7

24.233

33.465

Kosten beheer en administratie

8

24.233
510

33.465
551

Som der lasten

28.301

34.035

Saldo van baten en lasten

10.977

10.067

Bestemming saldo 2018
Toevoeging aan de bestemmingsreserve
Toevoeging aan het bestemmingsfonds
Toevoeging aan de overige reserves (vrij besteedbaar vermogen)

0
0
10.977
10.977
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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.
Deze jaarrekening en het jaarverslag worden jaarlijks ingediend bij het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF).
1.2 Activiteiten
De doelstelling van de stichting betreft het organiseren van een Singelswim om opbrengsten te
genereren ter bestrijding van spierziektes. Dit doet de Stichting SingelSwim Utreccht door het
organiseren van een SingelSwim, een zwemtocht van 1,2 of 2 kilometer door de Utrechtse Singel.
De stichting is opgericht op 31 december 2013.
1.3 Vestigingsadres
De stichting is feitelijk gevestigd op Rijksstraatweg 683, 2245 CB te Wassenaar en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 59756241.
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 2018 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.
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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.
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ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende activa
De samenstelling is als volgt:
31 december
2018

2017

5.799
2.793
0

10.448
259
706

8.592

11.413

(in euro's)

Te ontvangen inschrijfgelden
Te vorderen BTW
Overige

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

2. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:
31 december
2018

2017

9.397
1

9.155
1

9.398

9.156

(in euro's)

Triodus Bank, rekening courant
Triodus Bank, spaarrekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

3. Vermogen
Het verloop van het vermogen blijkt uit het volgende overzicht:
Overige
reserves (vrij
Bestemmings- besteedbaar
reserve
vermogen)

Stichtingskapitaal

Totaal

(in euro's)

Stand begin boekjaar
Saldo van baten en lasten

0

0
0

2.513
10.977

2.513
10.977

Stand eind boekjaar

0

0

13.490

13.490
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SCHULDEN
4. Kortlopende schulden
De samenstelling is als volgt:
31 december
2018

2017

4.500
0
0

8.039
10.000
17

4.500

18.056

5.799
33.479
39.278

11.348
32.754
44.102

3.558

19

3.558

19

3.558

19

3.558

19

1.485
22.748

3.568
29.897

24.233

33.465

152
247
111

150
160
241

510

551

(in euro's)

Rechtstreeks ontvangen donaties
Voorschot Spieren voor Spieren
Overige

5. Baten
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Som van de geworven baten

Baten van particulieren
Baten van particulieren bestaan volledig uit inschrijfgeld voor de Singel Swim Utrecht.
Baten van bedrijven
Baten van bedrijven hebben een volledig incidenteel karakter.
6. Besteed aan doelstellingen
Voorlichting

Voorlichting
Kosten website

7. Kosten eigen fondsenwerving
Publiciteit, folders en display
Kosten organisatie eigen acties

8. Kosten beheer en administratie
Bankkosten
Accountants- en administratiekosten
Diverse algemene kosten
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Den Haag, ……… 2019
Bestuur Stichting SingelSwim Utrecht
M.U. van der Graaf

Voorzitter

…………………………

R. Staartjes

Penningmeester

…………………………
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