
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financieel Verslag Costerustuin over 2020 
 
 

Debet Credit

kas 109           Vermogen 12.466      

bank 34.241      voorziening groot onderhoud 31.490      

Triodos obligaties 9.606        crediteuren -            

43.956      43.956      

kosten Debet baten Credit

kantoor-en organisatie 4.267        donaties en giften 5.044-        

costerus cost 533           overige baten 6-               

onderhoud en gereedschap 245           subsidie gem Hilversum 1.607-        

tuinwerkzaamheden 2.112        

water en electra 630           tekort 1.130-        

totaal 7.787        totaal 7.787-        

Resultatenrekening 2020

Balans per 31 december 2020

 
 
 

Toelichting bij het financieel jaarverslag  
 

Algemeen 
De kosten en baten 2020 leverden dit jaar voor het eerst een tekort op. Belangrijke oorzaak is een 
eenmalige investering in de restyling van ons logo, het ontwerp van de Costerus Cost nieuwe stijl en 
van de nieuwe folder. 
Daarnaast blijft een punt van aandacht de gestaag afnemende post donaties en giften, een direct 
gevolg van het teruglopen van het aantal donateurs. 
 
Verloop donateurs 2011-2020

donateurs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

begin 268 261 231 221 216 211 201 191 177 167

bij 10 6 3 1 2 4 8 3 2 9

af 17 36 13 6 7 14 18 17 12 11

eind 261 231 221 216 211 201 191 177 167 165 
 
 



 

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 inrichten en beheer van de website, portokosten, bank- en 
administratiekosten, verzekering, kosten voor vrijwilligers en andere organisatiekosten zoals 
aanschaf kantoorspullen en de ontwerpkosten van onze nieuwe folder en de Costerus Cost. 
 
Costerus Cost 
Drukkosten van de Costerus Cost nieuwe stijl. 
 
Tuinwerkzaamheden 
Belangrijke kostenposten waren in 2020 snoeiwerkzaamheden en het rooien van  de kardinaalsmuts. 
 
Donaties en giften 
De gemiddelde bijdrage per donateur was in 2020 € 25,25. In 2019 was dat € 24,50.  
Verder ontvangen wij jaarlijks een belangrijke bijdrage van onze buren, de Vve Residence 
Schuttersheide. Daarnaast ontvingen wij ook enkele individuele giften. 
 
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 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. Een aantal 
donateurs maken gebruik van deze fiscale regeling. 


