
 
 
 
 

Financieel Verslag Costerustuin over 2021 
 

Debet Credit

kas 109           Vermogen 13.581      

bank 35.402      voorziening groot onderhoud 31.490      

Triodos obligaties 9.561        crediteuren -            

45.072      45.072      

kosten Debet baten Credit

kantoor-en organisatie 3.085        donaties en giften 5.678-        

costerus cost 1.660        overige baten 52-             

onderhoud en gereedschap 77             subsidie gem Hilversum 1.607-        

tuinwerkzaamheden 795           

water en electra 605           overschot 1.115        

totaal 6.222        totaal 6.222-        

Resultatenrekening 2021

Balans per 31 december 2021

 
 
Toelichting bij het financieel jaarverslag  

 
Algemeen 

We hebben 2021 kunnen afsluiten met een klein overschot van € 1115. 
 

Verloop donateurs 2012-2021 
Eind 2021 kent de Costerustuin nog 164 betalende donateurs. Per saldo één minder dan 
eind 2020. Ons ledenbestand is sterk vergrijsd en de werving van nieuwe vrienden blijkt 
lastig en houdt geen gelijke tred met de afmeldingen 
 

 
 
  



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. 

 
Costerus Cost 

Opmaakkosten en drukkosten van de Costerus Cost nieuwe stijl. 
 
Tuinwerkzaamheden 
Er zijn in 2021 geen snoeiwerkzaamheden e.d. uitbesteed. Daarom zijn de kosten aanzienlijk 
lager dan in 2020. 
 
Donaties en giften 
De gemiddelde bijdrage per donateur was in 2021 € 25,65. Die was € 25,25 in 2020 
Verder ontvangen wij jaarlijks een bijdrage van onze buren, de Vve Residence 

Schuttersheide. Daarnaast ontvingen wij ook enkele incidentele 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. 
 

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 een “Overeenkomst periodieke gift” af te sluiten met de 
Costerustuin. Voordeel van zo’n overeenkomst is dat de gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Een 
aantal donateurs maken al gebruik van deze fiscale regeling. 
 


