
 
 
 

Financieel Verslag Costerustuin over 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toelichting bij het financieel jaarverslag  
 
Algemeen 
De Costerustuin heeft het boekjaar 2018 weer afgesloten met een positief exploitatiesaldo. Door 
de terugloop van het aantal donateurs/vrienden nemen de inkomsten uit die bron wel gestadig 
af, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
 
 
 
 
 
 
Het is daarom goed dat we in de afgelopen jaren een flinke buffer hebben kunnen opbouwen. 
 
Balans 
Voorziening onderhoud 
De in de balans opgenomen voorziening groot onderhoud is als volgt te specificeren: 
voorziening aanpak achterlandje  €   5.000 
voorziening aanpak vijver    €   5.000 
voorziening beregeningsinstallatie  €   5.000  
voorziening vervanging Costhuys  € 10.000 
voorziening overig groot onderhoud  €   6.490 
Totaal      € 31.490 
 
Resultatenrekening 
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 
Drukkosten van ons periodiek, dit jaar ook weer tweemaal verschenen. 
 
Onderhoud en gereedschap 
Kosten onderhoud Costhuys en plaatsen nieuwe keuken, onderhoud en aanschaf gereedschap. 
Verder is hierin opgenomen een dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 1.000. 
 
Tuinwerkzaamheden 
Belangrijkste kostenposten waren aanschaf grond en zand en de snoeiwerkzaamheden van 
Rissik. 
 
Dotaties en giften 
De donaties van onze vrienden blijven de belangrijkste inkomstenbron. De gemiddelde bijdrage 
per donateur bleef ongeveer gelijk: € 22. 
 
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. 
 
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 zijn. 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.  
 


