Beleidsplan Stichting Cornuit
Het werk dat de stichting Cornuit doet
Stichting Cornuit doet iets extra’s voor alle cliënten van Cordaan. Door een psychiatrisch probleem,
een handicap, dementie of ouderdom, zijn deze cliënten kwetsbaar. Cordaan biedt hen hulp en
ondersteuning. Maar er blijft daarnaast nog zoveel over om voor de cliënten iets extra’s te doen.
Stichting Cornuit wil culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten mogelijk maken.
Het betreft altijd zaken die niet of niet volledig uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden,
zoals uit de AWBZ of de WMO.
Het Bestuur van Stichting Cornuit laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen cliënten.
De wijze waarop de stichting Cornuit geld werft
Het vermogen van de stichting Cornuit is opgebouwd uit erfenissen, legaten, schenkingen en
donaties. Jaarlijks wordt ter verantwoording een jaarrekening opgesteld en openbaar gemaakt.
In 2014 worden verdere plannen ontwikkeld voor het organiseren van een aantal jaarlijkse
evenementen voor cliënten van Cordaan. Tijdens deze evenementen worden ook activiteiten op het
gebied van sponsorwerving uitgevoerd.
Het beheer van het vermogen van de stichting Cornuit
De Stichting Cornuit kent een bestuur bestaande uit 4 onafhankelijke leden. Er is een profiel opgesteld
van de bestuursleden. Van de bestuursleden wordt in ieder geval betrokkenheid met de doelstelling
van de stichting Cornuit verwacht naast een spreiding in deskundigheid en interessegebied. Eén van
de leden van het bestuur wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad Cordaan.
Gezamenlijk beheert het bestuur het vermogen van de stichting waarbij de bevoegdheden statutair als
volgt zijn geregeld:
- Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de Stichting.
- Het Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Besteding van het vermogen van Cornuit
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en goedgekeurd door het bestuur.
Aanvragen voor culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die het welzijn kunnen
bevorderen van cliënten van Cordaan, kunnen worden ingediend bij het secretariaat van Stichting
Cornuit. Binnen de stichting Cornuit zijn regels opgesteld op basis waarvan de aanvragen worden
beoordeeld. Aanvragen worden door het bestuur van Stichting Cornuit beoordeeld. Vier weken vóór
de bestuursvergadering moet de aanvraag bij het secretariaat worden ingediend.
Bij honorering van de aanvraag ontvangt de aanvrager 90% van het gevraagde bedrag. De laatste
10% ontvangt de aanvrager nadat de stichting Cornuit een terugkoppeling heeft ontvangen over de
resultaten van het project.
Uitgaven dienen jaarlijks binnen de begroting te blijven. Hiervoor vindt intern per kwartaal
verantwoording plaats door de penningmeester.

