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Aan het Bestuur van de Stichting 
Hortus Nijmegen 
 
9 mei 2022  HG/HG/092 

1. OPDRACHT 
Het is onze opdracht geweest de financiële jaarstukken 2021 van uw Stichting Hortus Nijmegen 
samen te stellen op basis van de door u verstrekte gegevens. Onze werkzaamheden bestonden, in 
hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op 
basis van de verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld. 
Daarbij is uitgegaan van de aanwijzingen in de richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder 
winststreven  
 

2. ALGEMEEN 
 
2.1 Algemene gegevens van de stichting  
De stichting draagt de naam Stichting Hortus Nijmegen. De stichting is op 27 maart 2015 in het leven 
geroepen en heeft haar zetel in Nijmegen. Geregistreerd onder nummer 62984160 bij de Kamer van 
Koophandel.  
 
2.2 Statutair doel van de Stichting 

a. De Botanische Tuin van Nijmegen, enig in zijn soort in Nederland door de planten sociologische 
opzet (met nabootsing van in ons land voorkomende landschappen), als nationaal erfgoed te 
behouden;  
b. In het kader van duurzaamheid de huidige zeer grote soortenrijkdom van flora en fauna in de 
Botanische Tuin met kennis van zaken te beschermen, te behouden en verder te ontwikkelen.  
c. De Hortus te behouden als een 'groene parel' waar een toenemend aantal bezoekers en 
doelgroepen respectvol leren omgaan met de natuur door wandelen, informatie bieden, 
voorlichting over ecologisch beheer, scholing en natuureducatie;  
d. De Hortus als groene oase te behouden door het vormen van een werkgemeenschap van 
vrijwilligers, van mensen die zinvol werk willen doen, van mensen die willen herstellen in moeilijke 
levensperiodes door rust, ruimte en ritme en van mensen die hier hun afstand tot de arbeidsmarkt 
willen verkleinen c.q. overbruggen;  
e. De Hortus te behouden als een dynamische plek in de stad met een evenwichtig aanbod van— 
educatie en workshops, lezingen en debat, kunst, cultuur, recreatie en horeca 
 De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
a. Het beheren en onderhouden van de Botanische Tuin volgens het Beheerplan;  
b. Door kennis, middelen en publieksbereik te versterken als onderdeel van een landelijk (en 
internationaal) netwerk van botanische tuinen, verenigd in de Nederlandse Vereniging van— 
Botanische Tuinen (NVBT)•  
c. Door een duurzame en transparante exploitatie van al haar onderdelen te bewerkstelligen en 
daarmee de continuïteit van de Hortus te verzekeren; 
d. Door samen te werken met mensen en organisaties die deze doelstellingen steunen en hierbij 
een meerwaarde kunnen bieden; 
e. Het bieden van educatie, rondleidingen, informatie en inspiratie voor de bezoekers van de 
Hortus;  
f. Het bieden van een terras met eenvoudige horeca; 
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g. Het begeleiden van een grote groep vrijwilligers en andere werkers;  
h. Alsmede op overige wijzen als door het bestuur zinvol wordt geacht en voorts al hetgeen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. De stichting beoogt het algemeen nut/belang en heeft geen 
winstoogmerk.  

 
 
3. VERMOGEN VAN DE STICHTING 
 
3.1 Toevoeging of ontvoeging vermogen 
Aan het bestuur wordt voorgesteld het resultaat over 2021 -/- € 17.736, - te onttrekken aan het 
vermogen.  
Van de in de begroting opgenomen dotaties aan de voorzieningen voor opstallen en groot onderhoud 
tuinen, totaal € 12.500, is niet afgezien. Uit de voorziening verlies inkomsten Horeca door corona is  
€ 5.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.  
 
3.2 Statutaire regelingen omtrent het vermogen van de Stichting: 
Artikel 3: 

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door 
-Opbrengsten uit activiteiten van de stichting 
-Subsidies en donaties 
-Schenkingen, erfstellingen en legaten 
-Gemeentelijke bijdragen voor door de stichting verricht regulier onderhoud van de 
botanische tuin, 
-alle andere verkrijgingen en baten 
Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving 

2. Niemand kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen 
vermogen 

3. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de stichting  

4. De kosten van het werven van geld en de beheerskosten moeten in redelijke verhouding 
staan tot de bestedingen. 

 
In artikel 12 ontbinding en vereffening, staat bij 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden 
stichting zal worden besteed ten behoeve van een kwalificerende “ANBI’’-instelling als bedoeld in art 
15b van de Algemene Wet Rijksbelastingen, met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse 
instelling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een soortgelijke 
doelstelling heeft.  
 
In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Henriëtte van Dijk  
Belastingen en Administraties 
Zevendreef 3106  
6605 VH Wijchen 
Tel: 024-6422931 
Beconnr: 457012 
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A - TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 
ALGEMEEN 
 
Waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen.  
De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn hierna uiteengezet bij de toelichting 
op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen 
nominale waarde. 
 
VASTE ACTIVA 
 
Materiële vaste activa 
 

boek-
waarde

investering-
en

Afschrij-
vingen %

cumula-tieve 
aanschaf-
waarde

cumula-tieve 
afschrij-vingen 

boek-
waarde

per 01-01-
2021 in 2021 in 2021   per 31-12-2021 per 31-12-2021

per 31-12-
2021

€ € € € € €
Overname inventaris 2015 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

 
De Stichting Hortus Nijmegen is geen eigenaar van de gronden van de theetuin en de botanische tuin. 
Met de gemeente Nijmegen is het gebruik van de grond door de stichting in een overeenkomst 
vastgelegd. Met de Universiteit Nijmegen ligt het gebruik van de grond nog niet vast in een 
overeenkomst.  
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Voorraden 
Dit is een vast bedrag voor per 31 december aanwezige horeca-producten en boeken. 
 
Debiteuren 
De debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde, waarbij de voorziening voor het risico van 
dubieuze vorderingen in mindering is gebracht op het bedrag van de vorderingen 
 

2021 2020
€ €

Debiteuren Voorgaande 
boekjaren 3.230 5.118
Af: Voorziening en afboeking -3.230 -5.118

0 0
Debiteuren boekjaar 20.119 5.133

20.119 5.133
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Overige vorderingen 
 

2021 2020
€ €

Te vorderen pensioenpremie 0 0
Te vorderen uitkering 
verzuimverzekering 0 2.098
Overig 0 0

0 2.098

 
 
Liquide middelen 

2021 2020
€ €

Trodos Bankrekening 42.666 42.670
Rabobank 5.421 0

48.086 42.670

 
Kas 
Ontvangsten Horeca gaan via een nieuw aangeschaft pinsysteem van Izettle, of via betaalverzoeken.  
 
 
EIGEN VERMOGEN 
 

2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 2.765 -5.068
Bij: winst boekjaar -17.237 7.833

Stand per 31 december -14.472 2.765

 
 
VOORZIENINGEN 
 

2021 2020
€ €

Voorziening groot onderhoud 
opstallen 38.730 26.085
Voorziening Tuinen 21.102 15.427
Voorziening Coronaverliezen 
Horeca 0 5.000

59.832 46.512
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Voorziening groot onderhoud opstallen 

2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 26.085 16.085
Af: 0 0
Bij: Gerichte donaties 5.145 0
Bij: Ten laste van resultaat 
conform begroting. 7.500 10.000
Stand per 31 december 38.730 26.085

 
 
De voorziening wordt gevormd i.v.m. de toekomstige noodzakelijke renovatie c.q. vernieuwing van de 
opstallen. De normale toevoeging voor groot onderhoud ( € 5.000 per jaar) is. De voorgenomen extra 
toevoeging ad € 2.500 is eveneens ten laste van het resultaat 2021 genomen. Daarnaast zijn er in 
2021 gericht donaties ontvangen voor vernieuwing van de opstallen, deze zijn aan de voorziening 
gedoteerd. 
 

2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 15.427 2.427
Af: 0 0
Bij: Gerichte donaties 675 0
Bij: Ten laste van resultaat 
conform begroting. 5.000 13.000
Stand per 31 december 16.102 15.427

 
 
De voorziening tuinen is voor grotere onderhoudsprojecten gevormd. De voorgenomen toevoeging 
2021 ad € 5.000 is ten laste van het resultaat 2021 genomen. De in 2021 voor het “knuppelpad” 
ontvangen dotaties zijn eveneens toegevoegd aan de voorziening.  
 
Voorziening coronaverliezen Horeca 
Door de Corona maatregelen had de Horeca veel minder inkomsten dan normaal. De in 2020 
gevormde voorziening is in 2021 vrijgevallen.   
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Te betalen overige schulden 
 

2021 2020
€ €   

loonadministratie en 
accountantskosten 1.000 1.150
Te betalen pensioenpremie 1.588 861
Te betalen vakantiegeld 1.083 0
Te betalen afkoopsom contract 
printer 1.000 0
Kerstattentie vrijwilligers 630 893
Te betalen inhuur 4.800 0
Overig 1.080 55

11.181 2.958
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
De onduidelijkheid of de BTW voorheffingen en afdrachten juist in de aangiften BTW werden 
opgenomen, zijn dit jaar onderzocht. Afstemming heeft plaatsgevonden met de fiscalist van de 
Gemeente. Er is nu duidelijkheid over de belastbaarheid van de gemeentelijke bijdragen. In het 
verleden is steeds op aanwijzing van de gemeente gehandeld.  
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B - TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 
ALGEMEEN 
 
Grondslagen 
 
Het saldo wordt bepaald door de opbrengst te verminderen met de kosten en de lasten over dezelfde 
periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties 
zijn verricht door verkoop en levering. Verliezen worden verantwoord in het verslagjaar waarin zij hun 
oorsprong vinden.  
 
BATEN 
 
Bijdragen Gemeenten t.b.v. regulier onderhoud 
De bijdragen van de gemeente Nijmegen heeft de bestemming regulier onderhoud, en is structureel 
van aard. Er vindt geen eindafrekening plaats.  
 
Begeleidingsvergoedingen 
Dit zijn de gelden die ontvangen worden van RIBW voor begeleiding dagbesteding 
 
Donaties 
De vele donaties hadden deels een beperking in het bestedingsdoel, voor vernieuwing van de 
opstallen en voor het “knuppelpad”. Voor de rest was het bestedingsdoel vrij, en zijn deze ten gunste 
van de normale exploitatie van de stichting Hortus gekomen.  
 

2021
€

Totaal ontvangen Donaties 16.143
Naar voorziening opstallen -5.145
Naar voorziening tuin -675

10.323
 

 
Netto opbrengst Horeca, boeken en kaartverkoop 
 

2021 2020
€ €

inkomsten Daghoreca 23.192 6.269
inkomsten  overige 7.760 10
inkopen daghoreca -12.576 -4.571
inkoop horeca cateraars -618 -225
Inkoop kaarten en overige boeken -393 -180

17.365 1.303

 
 
Opbrengst verhuur 
 
Opbrengst verhuur is kortdurend ter beschikking stellen van ruimte 
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LASTEN 
 
Personeelskosten minus personeelssubsidies 
 

2021 2020
€ €

loonbetalingen 24.913 23.173
loonheffingen 4.079 4.265
pensioenpremie 2.456 4.328
premie ziekteverzuimverzekering 1.708 1.632
Kilometervergoeding 129 27
Inhuur vervanging ziekte 4.128 11.755
Personeelskosten overig 1.754 2.861

39.166 48.041
Af: 
Inkomsten verzuimverzekering -6.714 -18.636

32.452 29.405

 
 
Kosten inhuur t 
In 2021 zijn er coördinatoren ingehuurd voor begeleiding van de vrijwilligers en andere werkers. De 
manager is onbezoldigd.  
 
Kosten bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur en de vrijwilligers worden niet betaald, maar ontvangen af en toe een attentie. . 
 
Huisvestingskosten 
 

2021 2020
€ €

onderhoud opstallen 2.162 3.120
energiekosten : gas water electriciteit 2.357 612

4.519 3.732

 
 
Kosten tuinen 

2021 2020
€ €

Verwerking afval 793 600
Inkopen Tuinen algemeen 662 493
inkopen theetuin zaden grond etc 3.058 3.324
Inkopen Btuin zaden grond bomenonderhoud 3.887 7.931

8.400 12.347

 
 



JAARSTUKKEN 2021 STICHTING HORTUS NIJMEGEN      
KvK 62984160 
   

Pag. 11 
 

Kantoorkosten
2021 2020

€ €
Kantoorbenodigdheden 1.104 3.084
Drukwerk, porti en vrachten 1.371 35
Telefoon en internet 802 715
Accountants- en 
administratiekosten, begeleiding 
administratie 2.571 2.153
Kosten loonadministratie 150 150

5.998 6.136

 
 
Algemene kosten: 

2021 2020
€ €

Contributies en abonnementen 1.074 900
Overige kosten 909 662

1.983 1.562

 
 
Bijzondere kosten minus baten 
 

2021 2020
€ €

Kosten afkoop contract printer 1.000 0
Restitutie loonsuppleties MGR 
voorgaande jaren 0 2.638
Kosten vooziening, cq afboeking 
oude debiteuren 3.072 5.118
Afboeken tekort kas 0 1.904
Correcties BTW af te dragen 
mbt debiteuren 2020 0 689
Overige verschillen voorgaande 
jaren 579 154

4.650 10.503
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C - BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 

€ € € € € € € €

EIGEN VERMOGEN -14.472 2.765
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 0 0

0 0
VOORZIENINGEN 59.832 46.512

LANGLOPENDE 
SCHULDEN 0 0

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad 650 650
Debiteuren 20.119 5.133

Omzetbelasting 0 2.602
KORTLOPENDE 
SCHULDEN

Overige vorderingen 0 2.098 Crediteuren 0 0
Liquide middelen 48.086 42.670 Te betalen loonheffing 437 918

Te betalen 
omzetbelasting 11.878 0

68.855 53.153
Te betalen overige 
schulden 11.181 2.958

23.495 3.876

68.855 53.153 68.855 53.153

31 december 2020 31 december 202031 december 2021 31 december 2021
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D – STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 
 

2021 2021 2020
€ € € €

Bijdragen Gemeenten tbv 
regulier onderhoud 79.270 78.000 77.522
Begeleidingsvergoedingen 7.208 6.000 14.729
Donaties 10.323 5.000 11.144
Netto opbrengst Horeca, boeken 
en kaartverkoop 17.365 15.000 1.303
Opbrengst verhuur 2.322 0 4.675
Opbrengst Rondleidingen 1.633 0 0

Netto opbrengst project Hortus 
50 jaar, en evenement terreinen -6.193 -10.000 -30

TOTAAL BATEN 111.928 94.000 109.343

Personeelskosten 32.452 21.200 29.405
Kosten inhuur Coordinatoren. 51.103 15.000 3.333
Kosten bestuur en vrijwilligers 10.493 5.600 5.023
Afschrijvingskosten 0 0 0
Huisvestingskosten 4.519 3.000 3.732
Kosten tuinen 8.400 19.900 12.347
Kantoorkosten 5.998 5.900 6.136
Algemene kosten 1.983 2.900 1.562
Promotiekosten 931 4.000 1.295
Financieringskosten 1.135 200 174
Bijzondere kosten minus baten 4.650 0 10.503

 
TOTAAL LASTEN 121.664 77.700 73.510

BATEN MINUS LASTEN -9.736 16.300 35.833

Reservering groot onderhoud 
opstallen 7.500 7.500 10.000
Reservering tuinen 5.000 5.000 13.000
Reservering voorziening 
Coronaverliezen Horeca -5.000 0 5.000

7.500 12.500 28.000

VEMOGENSMUTATIE -17.236 3.800 7.833

Begroting
1 januari tot en met 31 

december
1 januari tot en met 31 

december
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