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SamenStelling beStUUr StiCHting CornUit

Voorzitter: Dhr. J.H. Gerson 
 
Penningmeester: Dhr. G. Fabius   

bestuurslid: Dhr. A.B.M. Oomen
 Mw. M. Tolman

doel van de Stichting

in de statuten is het doel van de stichting als volgt vastgelegd:
De stichting stelt zich ten doel financieel en anderszins steun te bieden aan culturele, recreatieve, vormende 
en andere activiteiten die het welzijn kunnen bevorderen van cliënten van Cordaan.

De stichting kan haar inkomsten onder andere verwerven uit schenkingen, legaten en erfenissen. Daarnaast 
kan zij rente opbrengsten hebben, opbrengsten uit beleggingen en andere baten.

De stichting is opgericht op 29 december 2005.

VerSlag Van Het beStUUr 2018

Stichting Cornuit, algemeen
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 onder-
steuning. Maar er blijft daarnaast nog zoveel ruimte over om voor en met 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 (zorggelden) gefinancierd kunnen worden,  
zoals uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Het bestuur van Stichting Cornuit legt bij de financiële ondersteuning die zij wil bieden het accent op 
beweging- en culturele activiteiten. 

Het Bestuur van Stichting Cornuit laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen cliënten. 
Een groep kan een verzoek doen om bijvoorbeeld een feestje, een dagje uit of een sport- of bewegings-
activiteit te financieren. Maar ook de aanschaf van een kunstwerk voor een gemeenschappelijke ruimte 
of een tuinhuisje. Ook worden vaak bijdragen voor groepsvakanties gevraagd.

Werkwijze aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Cornuit. Dit wordt gedaan  
door cliënten van Cordaan, hun familieleden, vrijwilligers die betrokken zijn bij Cordaan en medewerkers 
van Cordaan. De hoogte van de aanvragen en daadwerkelijke toekenningen variëren. Het bestuur hanteert 
een normering voor toekenning van aanvragen. Deze normering is terug te vinden op de website  
www.cornuit.nl.

Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke bijdrage de aanvragers zelf voor 
hun rekening kunnen nemen. 
Stichting Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. Particulieren en 
bedrijven kunnen Stichting Cornuit ondersteunen met een gift.  

ondersteuning door Cordaan 
Het Cordaan bureau Subsidies, Fondsen en Sponsoren (SFS) biedt ondersteuning doordat de aanmelding 
en eerste beoordeling van aanvragen door hen gebeurd. SFS adviseert het bestuur van Stichting Cornuit 
gemotiveerd over de aanvragen, op basis van vastgestelde richtlijnen. Na besluitvorming handelt SFS  
de zaken af, en houdt de financiële stand van zaken bij.

Vanuit de Raad van Bestuur Cordaan woont Ronald Schmidt de vergaderingen van Stichting Cornuit bij 
als adviseur. De secretariële ondersteuning wordt geleverd door Hetty Essink-Muller. Verder ondersteunt 
Cordaan Stichting Cornuit, op het gebied van communicatie, subsidies, fondsenwerving en sponsoring. 
Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan Stichting Cornuit. 
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bestuursactiviteiten in 2018
In 2018 is het bestuur van de Stichting Cornuit vijfmaal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 
de ingekomen aanvragen besproken en beoordeeld. Daarnaast is ook gesproken over het vergroten van 
het draagvlak van Stichting Cornuit binnen de Cordaan organisatie, vanuit een tweeledige doelstelling:  
Ten eerste, de bekendheid van Stichting Cornuit en zijn giften beleid vergroten bij de cliënten, naasten 
en medewerkers van Cordaan, zodat er voldoende aanvragen blijven komen. En ten tweede, het creëren 
van een draagvlak bij vrienden en verwanten van de Cordaan cliënten met als doel toekomstige donateurs 
voor het Stichting Cornuit werk te werven. 

bekendheid en draagvlak
Bestuursleden van Stichting Cornuit hebben in 2018 op twee locaties gesprekken gevoerd met Cordaan 
medewerkers en verwanten teneinde de bekendheid van Stichting Cornuit te vergroten. 
In een geval leidde dat al direct tot een extra aanvraag ter ondersteuning van een voorgenomen activiteit.

Subsidiebeleid
In 2018 werden 12 activiteiten van de Stichting Muziek aan Huis weer gesponsord door Stichting Cornuit. 
Wij werden daarbij geholpen door extra bijdragen van het RCOAK en RC Maagdenhuis, waardoor meer 
concerten konden worden aangeboden.

andere vriendenstichtingen binnen Cordaan
Voor de Cordaan locaties met een eigen vriendenstichting bleef het beleid ongewijzigd: aanvragen vanuit 
deze locaties werden doorverwezen naar de eigen vriendenstichting. Met de vriendenstichting van locatie 
De Buitenhof is verkend op welke wijze Stichting Cornuit hun taken zou kunnen overnemen, met een 
zeker behoud van hun eigen identiteit. Na rijp beraad heeft De Buitenhof besloten voorlopig op de oude 
voet voort te gaan. 

Werving financiële middelen
Op verzoek van de directie van Cordaan is een contact tot stand gekomen met een nieuw opgericht 
herinnerings-/familiefonds voor locatie Parkhof. Na een productief overleg is afgesproken dat Stichting 
Cornuit het beheer van het fonds op zich neemt, waarbij de bestemming van de gelden uit het fonds 
uitsluitend de vestiging Parkhof zal gelden, na de gebruikelijke toets van Stichting Cornuit.

De organisatie van de sponsoractiviteiten binnen Cordaan wordt aan een nadere analyse onderworpen. 
Stichting Cornuit is hierbij betrokken omdat ook het bestuur nadenkt over het aantrekken van extra middelen. 
De Vriendendag in 2017 was hiertoe een eerste aanzet. Op verzoek van Cordaan is Stichting Cornuit  
betrokken bij een proef met een extern sponsorbureau, dat voor een specifiek project in Gaasperdam 
extra middelen probeert te werven. In 2019 zal de proef geëvalueerd worden met mogelijk ook gevolgen 
voor onze werkwijze.

Teneinde de samenwerking tussen Cordaan sponsoractiviteiten en de Stichting Cornuit activiteiten soepeler 
en efficiënter te laten verlopen, is Hans Hendriks als adviseur aan het Stichting Cornuit bestuur toegevoegd. 
Zijn inbreng in onze vergadering betekent een verrijking en verdieping van ons werk.

binnengekomen subsidieaanvragen
In 2018 zijn 30 subsidieaanvragen ingediend bij de Stichting Cornuit. De aanvragen betroffen een breed 
scala aan onderwerpen zoals bijdragen aan:
• dagjes uit
• vakanties
• etentjes
• duo fiets
• concerten
• Zondagsoos
• uitgave boek
• Prokkelsterrenslag
• vervoer 

Nadat een bijdrage is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag met foto’s van de 
gehouden activiteit te maken. Deze verslagen worden geplaatst op de website van Stichting Cornuit: 
www.cornuit.nl/nieuws. Door middel van deze website wordt bekendheid aan Stichting Cornuit en haar 
activiteiten gegeven. Ook wordt er door het jaar heen aandacht aan Stichting Cornuit gegeven in diverse 
uitingen van Cordaan (o.a. intranet, nieuwsbrieven, website en Corso).

Het aantal gehonoreerde aanvragen in 2018 is 26, waarvoor in totaal € 20.200,- werd uitgegeven. 
 
overzicht van de gehonoreerde aanvragen
Van de 30 binnengekomen aanvragen zijn door het bestuur van Stichting Cornuit 26 aanvragen gehonoreerd, 
te weten:

bijdragen voor een groepsvakantie:
3x een bijdrage ten behoeve van een groepsvakantie; naar Texel, Euro Disney en Volendam.

bijdragen voor een dagje uit met een groep:
9x een bijdrage voor een dagje uit, zoals bijvoorbeeld de Winter Efteling, Duinrell, Kerstmarkt, Prokkel-
festival, Artis, Mini Milkshake Festival en een speeltuindag.

bijdragen aan diverse culturele activiteiten:
• 12 concerten Muziek in Huis op diverse locaties van Cordaan.
• Musical Mama Mia.

overige bijdragen (educatief, cultureel, kunstzinnig of bewegings- en/of belevingsgericht):
•  Een duofiets, die mogelijk maakt dat cliënten met elkaar, naasten, vrijwilligers of medewerkers kunnen 

fietsen.
•  Boekje ‘Een beetje boos mag best’; een boekje dat mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers kunnen 

gebruiken om het gesprek met een bewoner met dementie te bevorderen. 
•  Qwiek up; een belevingsmodule. Het beleven van de natuur in eigen huis. 
• Decor en kostuums Theater LeBelle.
• Etentje met een groep.

afgewezen aanvragen
In 2018 zijn drie aanvragen afgewezen. Reden hiervoor was onder andere dat de aanvragen niet binnen 
de thema´s vallen die Stichting Cornuit hanteert. Eén aanvraag is ingetrokken. Reden hiervoor was dat 
de plannen van de locatie gewijzigd waren, waardoor een uitje niet door ging.
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FinanCieel VerSlag 2018

balans    
(na bestemming van het resultaat)    
(alle bedragen in euro’s) 
   
  2018  2017
 €  €
activa    
Nog te ontvangen bedragen  3.090 1.862 
    
Liquide middelen   344.309 373.449 
     
  347.399 375.311 
    

Passiva    
Algemene reserve  323.460 356.463 
    
Reserve bestemmingsgiften  22.044 17.235 
    
Nog te betalen bedragen   1.895 1.613 
    
  347.399 375.311 

resultatenrekening
(alle bedragen in euro’s)     
 

  2018 2017
 €  €
baten 
Rente opbrengsten    70 278 

Donaties/subsidies    18.040 560 

Overige opbrengsten    293 5.234 
  
  18.402 6.072 
     
 
lasten     
Bestuurs- en administratiekosten     490 1.584  
   
Donaties aan derden   26.196 23.308 

Overige kosten  _ 3.724

 39.433 26.686 28.616 

resultaat boekjaar  -8.284 -22.544 
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Korte toelichting bij jaarrekening 2018
Het resultatenrekening geeft voor 2018 een tekort te zien van € 8.284,--. In werkelijkheid was het negatief 
resultaat € 26.196,--. Dit houdt verband met een storting voor een fonds met een specifieke bestemming 
binnen een voorziening van Cordaan. Dat bedrag is in de balans opgenomen in de post reserve bestemmings-
giften. Daarover kan het bestuur van de stichting Cornuit niet vrij beschikken.
Voor de ‘leuke’ dingen voor de cliënten van Cordaan is in 2018 €23.276,-- besteed, iets onder het begrote 
bedrag van € 25.000,--.

Verder is de algemene reserve met € 33.003,-- gedaald. Daarin is ook het negatief beleggingsresulaat 
van €9.701,-- voor 2018 verdisconteerd.  




