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Toelichting bij het financieel jaarverslag Botanische Tuin Dr. Costerus  
 

Algemeen  
Financieel heeft de Costerustuin een gunstig jaar achter de rug. Door de terugloop van het aantal 
vrienden neemt echter de structurele financiële basis van de Costerustuin wel af. We moeten voor de 

toekomst rekening houden met beduidend lagere inkomsten. Het is daarom goed dat we inmiddels 
een flinke financiële buffer hebben kunnen opbouwen. 
 

Donaties en giften  
We ontvingen in 2017 twee maal een gift van € 1.000. Eénmaal van een gulle vriend die helaas in 

2017 is overleden en éénmaal een anonieme gift specifiek bestemd voor ons project Basiscollectie, 
waarvoor naamgevingsbordjes moeten worden ontworpen. Samen met zo’n 200 kleinere giften 
vormde deze post een belangrijke inkomstenbron in 2017.   

 
Subsidie gemeente Hilversum  

De Costerustuin maakt deel uit van het openbaar groen van de gemeente Hilversum. Wij krijgen van 
de gemeente Hilversum elk jaar een subsidiebedrag van ca € 1.600. Die vaste subsidie is ook een 
belangrijke basis voor onze jaarlijkse exploitatieopzet.  

 
Kantoor en organisatie  

Deze post bestaat uit kosten voor het beheer van de website, portokosten, bank - en 
administratiekosten, verzekering, kosten voor vrijwilligers en andere organisatiekosten zoals het 

organiseren van de Vriendenavond.  
 
Costerus Cost  

De Costerus Cost is in 2017 weer twee maal verschenen.  
  

Onderhoud en gereedschap 
Kosten voor gereedschap en onderhoud Costhuys. Verder is hierin opgenomen een dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud van € 3.500.  
 
Tuinwerkzaamheden 

Aanschaf zaden en planten, bemesting en tuingrond, snoei- en rooiwerkzaamheden. 
 



ANBI Organisatie  

De Costerustuin is een erkende ANBI organisatie en is opgenomen in de goede doelendatabase van 
de stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD). Dat betekent dat giften aan de 
Costerustuin in principe fiscaal aftrekbaar is. Het totaalbedrag aan giften moet dan wel meer bedragen 

dan de fiscale drempel. Die drempel is ca 1% van het gezamenlijke bruto inkomen.  
 

Periodieke gift  
De hierboven genoemde fiscale drempel voor giften geldt niet bij zogenaamde periodieke giften. Het is 
nu mogelijk om zonder tussenkomst van de notaris een “Overeenkomst periodieke gift” af te sluiten. 

Voordeel van zo’n overeenkomst is dat de gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Voorwaarde is wel dat de 
periodieke gift voor tenminste 5 jaar wordt verstrekt. De Costerustuin heeft inmiddels met één van 
onze vrienden zo’n overeenkomst afgesloten.  


