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Samenstelling bestuur Stichting Cornuit

Voorzitter: Mevr. H.J.M. Bartelink - Hoos
  
Secretaris: Dhr. H. Jacobse
     
Penningmeester:                         
• vanaf 01-11-2011 Dhr. G. Fabius   
• tot 01-11-2011 Dhr. J.A. Röell 

Bestuurslid: Mevr. H.J.T. Willemse    

adresgegevens:
Secretariaat Stichting Cornuit
p/a Antwoordnummer 10331
1000 RA  Amsterdam
E-mail: cornuit@cordaan.nl
Website: www.cornuit.nl 

doel van de Stichting

Cornuit is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 

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.

De tenaamstellingstelling van de stichting Vrienden van Cordaan is op 01 januari 2011 gewijzigd in  
Stichting Cornuit. 

Verslag van het Bestuur 2011

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 over om voor de cliënten iets extra’s te doen. 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 Cornuit laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen cliënten. Een groep kan 
een verzoek doen om bijvoorbeeld een feestje, een bezoek aan de bioscoop of aan Artis te financieren. 
Maar ook de aanschaf van een kunstwerk voor een gemeenschappelijke ruimte of een tuinhuisje. Hiernaast 
worden ook vaak bijdragen voor groepsvakanties gevraagd.
Aanvragen voor al deze culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die het welzijn kunnen 
bevorderen van cliënten en medewerkers van Cordaan, kunnen worden ingediend bij het secretariaat van 
de Stichting Cornuit. Deze aanvragen kunnen worden ingediend door cliënten van Cordaan, hun familie-
leden, vrijwilligers die betrokken zijn bij Cordaan cliënten en medewerkers van Cordaan. De hoogte van de 
aanvragen en daadwerkelijke toekenningen varieert. Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging 
gemaakt welke bijdrage de aanvrager(s) zelf voor hun rekening kunnen nemen. 
Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. Particulieren en bedrijven 
kunnen Cornuit daarin ondersteunen. 

Bestuursactiviteiten in 2011
Dit jaar is Cornuit daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de ondersteuning als vriendenstichting. 
Het jaar kenmerkte zich daarnaast door verkennende gesprekken over fundraising en het verkrijgen 
van visie en structuur. Door het bestuur van Cornuit is een rondgang gemaakt langs de regio’s. In deze 
gesprekken is met de regiodirecties gesproken over het doel en de activiteiten van Cornuit en de moge-
lijke manieren waarop men hier een bijdrage aan zou kunnen leveren. In 2011is het informatieboekje over 
Cornuit opgesteld en verspreid onder alle locaties van Cordaan. Daarnaast is de website www.cornuit.nl  
in de lucht gegaan. 
In 2011 is het bestuur van de stichting Cornuit vier maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten 
is gesproken over de binnengekomen subsidieaanvragen. Daarnaast heeft het bestuur van de Stichting 
Cornuit ook een overleg gehouden met de Raad van Bestuur van Cordaan en met de Centrale Cliënten 
Raad van Cordaan.

Binnengekomen subsidieaanvragen
In 2011 zijn 34 subsidie aanvragen ingediend bij de Stichting Cornuit. De aanvragen betroffen een breed 
scala aan onderwerpen, zoals bijdrage aan vakanties en dagjes uit, bijdragen ten behoeve van het bijwonen 
van muzikale festiviteiten, bijdragen voor festiviteiten in dagactiviteiten centra rondom de feestdagen en 
bijdragen voor de bezoeken van Care Clowns aan verzorging- en verpleeghuizen van Cordaan. 
Nadat een subsidie is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag met, indien mogelijk, 
foto’s van de gehouden activiteit. Deze worden dan geplaatst op de website van Cornuit: www.cornuit.nl 
Door middel van deze website wordt bekendheid aan Cornuit en haar activiteiten gegeven. Ook wordt er 
door het jaar heen aandacht aan Cornuit gegeven in de diverse nieuwsbrieven van Cordaan.

In 2011 zijn een 16 tal aanvragen afgewezen. Voor een deel betrof het hier aanvragen die onvoldoende 
onderbouwd waren. Ook zijn aanvragen afgewezen die niet pasten binnen de doelstelling van Stichting 
Cornuit. Een aantal afgewezen aanvragen waren afkomstig van cliënten die woonachtig waren in locaties 
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met een eigen vriendenstichting. Het is het streven van Cornuit om de nog resterende vriendenstichtingen 
binnen Cordaan aan te doen laten sluiten bij Cornuit. In 2011 zijn ook diverse inspanningen vanuit het 
bestuur van Cornuit ondernomen om in gesprek te geraken met de besturen van deze aparte vrienden-
stichtingen. Helaas heeft dit in een aantal gevallen niet geleid tot een aansluiting. Consequentie hiervan was 
dat aanvragen van cliënten, die wonen in een locatie met een eigen vriendenstichting, niet door Cornuit 
gehonoreerd konden worden, maar dat men een beroep kon doen op de eigen vriendenstichting.

overzicht van de gehonoreerde aanvragen
Bijdragen aan vakanties:
•  De bewoners van BBW stadionbuurt zijn in juni een lang weekeinde met vakantie geweest in het vakantie-

park de Huttenheugte. Deze vakantie werd voor een deel gesponsord door Cornuit.
•  Eind 2011 zijn de bewoners van de beschermde woonvorm RIBW Snelleveldstraat een midweek met 

vakantie naar Texel gegaan.

Bijdragen aan dagjes uit:
•  De cliënten van het moeder en kindteam hebben in maart een bijdrage ontvangen voor een dagje uit.
•  In april is een bijdrage gegeven voor een dagje uit voor 15 kinderen van de Naschoolse Opvang van 

het KDC de Schuit. Zij hebben genoten van een dagje uit naar de Efteling
•  In mei zijn twintig cliënten van Cordaan met vrijwilligers van de Stichting Prisma naar het festival Fun Pop 

in het Noord Limburgse Host gegaan. 
•  In juli is een groepje kinderen van KDC de Schuit een dagje naar Monkey Town gegaan, een indoor 

speelparadijs bij Bussum. 
•  In juni zijn deelnemers van het DAC Wingerdweg een dag met de draagvleugelboot naar IJmuiden 

gegaan. 
•  In het najaar van 2011 zijn de bewoners van een trainingshuis van Cordaan een dagje uit gegaan  

naar de Efteling. 

Bijdragen aan activiteiten:
•  Door Cornuit zijn in 2011 een aantal optredens van de Care Clowns gesponsord. Deze optredens 

vonden plaats in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen van Cordaan.
•  In maart kwam het verzoek binnen om een bijdrage te leveren aan de grote Prisma Play Back show. 

Dit spektakel werd gehouden in het theater de Omval in Diemen op 8 mei 2011 voor cliënten van 
Cordaan. Mede door de bijdrage van Cornuit is deze Playback show een groot succes geworden.

•  In mei is een bijdrage gegeven aan het Prismakoor. Dit ten behoeve van optredens in verschillende 
Cordaan locaties.

•  Ook zijn er in 2011 bijdragen aangevraagd en gehonoreerd voor het vervoer van enkele zangkoren 
van de verzorgingshuizen van Cordaan naar optredens in de Westerkerk. Tevens is een bijdrage geleverd 
voor het vervoer naar een uitvoering van het Concertgebouw orkest. Dit concert werd door het Concert-
gebouworkest aangeboden aan cliënten van Cordaan.

•  Een groot aantal cliënten van Cordaan heeft in 2011 kunnen genieten van een dagje uit naar De Belevenis. 
De Belevenis is een uitgaansmogelijkheid voor cliënten met ernstige meervoudige beperking en voor de-
menterende ouderen. Door de bijdrage van Cornuit waren er gereduceerde toegangskaarten beschikbaar.

•  Eind 2011 werd er in het DAC Meer en Oever een kerstmaaltijd georganiseerd voor deelnemers en 
vrijwilligers. Mede door een financiële bijdrage van Cornuit is dit middag een groot succes geworden.

•  Ten behoeve van de Zondagsoos De Werf doneert Cornuit jaarlijks een vast bedrag. Deze soos vindt 
maandelijks plaats en wordt door veel cliënten van De Werf en cliënten buiten De Werf bezocht.

Overige Bijdragen:
•  In het kader van het Leef en Stijl Project, heeft Cornuit een bijdrage geleverd voor de mascotte van dit 

project, Daan de Dino.
•  Begin van het jaar heeft Stichting Cornuit een bijdrage geleverd aan het nieuwe theeservies voor het 

verzorgingstehuis de Gooyer. Dit theeservies is gemaakt door de keramiekgroep van Cordaan. De eerste 
high tea met het nieuwe servies was een groot succes. Leerlingen van de banketbakkerschool verzorgde 
alle hapjes. Er waren koffiebroodjes, petit fours, taart, hartige hapjes en luxe bonbons. De Keramiekgroep 
was ook uitgenodigd voor het feest en om het nieuwe servies in gebruik te zien.

overeenkomst administratievoering
Stichting Cordaan ondersteunt in de vorm van beschikbare uren, de stichting Cornuit ten aanzien van  
secretariële-, en administratieve taken en taken op het gebied van communicatie, subsidies, fondsenwerving, 
sponsoring en bestuurlijke ondersteuning.
De Stichting Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan de Stichting Cornuit. 

Stichting Cornuit dankt de medewerkers van Cordaan voor de ondersteuning die zij geboden hebben  
het afgelopen jaar.
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Financieel verslag 2011

Balans    
(na bestemming van het resultaat)    
(in euro’s) 
   
 ref. 2011  2010
activa    
Nog te ontvangen bedragen 1 2.615 163
    
Liquide middelen  2 242.900 261.779
     
  245.515 261.942
    

Passiva    
Algemene reserve 3 230.708 250.925
    
Reserve bestemmingsgiften 4 12.278 6.861
    
Nog te betalen bedragen  5 2.529  
    
Rekening Courant Cordaan 6 0 4.156
    
  245.515 261.942

resultatenrekening
(alle bedragen in euro’s)     
 

 ref. 2011 2010
Baten 
Rente opbrengsten 7 2.891 424

Giften 8 8.658 253.197

Overige opbrengsten  11.549 253.621
     
 
lasten     
Bestuurs-en administratiekosten  9 1.054 26
   
Donaties aan derden  10 25.295 3150

  26.349 3.176
     
resultaat 11 -14.800  250.445 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

reserve bestemmingsgiften
Ontvangen giften welke door de geldgever bestemd zijn voor specifieke projecten worden verantwoord 
onder de reserve bestemmingsgiften, onder aftrek van de uitgaven voor het betreffende project uit het 
boekjaar. 
Voor zover na afronding van de betreffende projecten een overschot of tekort bestaat, vindt dotatie of 
onttrekking aan de algemene reserve plaats. 
De stichting is per 01 januari 2009 in het bezit van een ANBI verklaring (ANBI = Algemeen Nut Beogende 
Instelling). 
In 2011 zijn de Vrienden stichting RIBW en de Vrienden stichting De Boeg opgeheven. 
Het batigsaldo van deze stichtingen is overgedragen aan de stichting Cornuit. Weliswaar zijn deze bedragen 
geoormerkt voor activiteiten voor GGZ en V&V cliënten. 

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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toelichting op de balans per 31 december 2011

1. nog te ontvangen bedragen
Dit bedrag bestaat uit nog te ontvangen rente ten bedrage van € 2.556,- op de depositorekening 
65.25.74.777 en nog te ontvangen rente op de rekening 65.97.52.883 over het 4e kwartaal 2011.  
   

2. liquide middelen 
Het betreft zowel de lopende ING-Bankrekening 65.9752.883 en de ING-deposito rekening 65.25.74.777.
De deposito rekening heeft een looptijd van 1 jaar van 24-03-2011 tot 26-03-2012 tegen een rente 
percentage van 1,69% per jaar.
  

3. algemene reserve   
Verloop van de boekwaarde van de Algemene reserve:
 
 2011 2010
 € €

Stand per 1 januari                              250.925 536

Af:onttrekkingen  -20.217 250.424

Mutatie van algemene reserve  0 -35

Stand per 31 december                     230.708 250.925
    
 

4. reserve bestemmingsgiften
Verloop van de boekwaarde van de reserve bestemmingsgiften: 

 2011 2010
 € €

Stand per 1 januari  6.861 6.814

Bij: donaties 7.431 3.197

Af: Onttrekkingen  -2.014 -3.150

Stand per 31 december 12.278 6.861

Uit de reserve bestemmingsgiften is een bedrag van € 2.014 onttrokken uit hoofde van de bestemming 
Zondagsoos De Werf en een toevoeging ten bedrage van € 7.431,- als bijdrage gedaan door de stichting 
Vrienden RIBW en Vrienden van de Boeg. 
    

5. nog te betalen bedragen 
Verloop nog te betalen bedragen:   
 2011 2010
 € €
                                    
01 januari 2011 0 0

Af:  2.529  

Bij: 0  

Saldo per 31 december 2.529 0
    

Dit bedrag bestaat uit bijdragen van Cornuit aan activiteiten van RIBW- instellingen die in 2012 zijn uitbetaald 
maar in 2011 waren geaccordeerd.
Het bedrag wordt derhalve als verplichting meegenomen.     

6. rekening Courant Cordaan
Verloop Rekening Courant Cordaan:    
 
 2011 2010
 € €
 
01 januari 2011 4.156 980 

Bij: vooruitbetaalde kosten  3.176 

Af:  -4.156   

Saldo per 31 december 0 4.156 
    
 
De vordering van Cordaan is afgelost.

    
 
7. rente opbrengsten

Rente depositorekening 65.25.74.777 zijnde 1,69% over € 150.000 bedraagt: € 2.556

Rente ING-Bankrekening 65.97.52.883 bedraagt: € 335

totaal  € 2.891
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8. Giften
Dit bedrag is alsvolgt samengesteld: 

Donatie Stichting RIBW € 7.429

Donatie Vrienden Stichting de Boeg  €          2

Donatie familie van cliënten/bewoners van Cordaan € 1.227

totaal € 8.658

9. Bestuurs-, en administratiekosten
Dit bedrag is alsvolgt samengesteld: 

Bijdrage en Lidmaatschappen € 27

Kosten betalingsverkeer en kantoorkosten € 48

Notariskosten € 482

Reiskostenvergoeding € 497

totaal € 1.054

10. donaties aan derden
Naast de bijdrage aan de activiteiten van de zondagsoos in de De Werf is er in 2011 een bijdrage geleverd 
aan een 24-tal cliëntgebonden aanvragen van instellingen van Cordaan ten bedrage van € 23.281.

Deze bestaan uit: 
1. Uitstapjes 
2. Ontspanningmateriaal
3. Activiteiten
4. Sponsoring

11. resultaat Bestemming
Ten laste van de Algemene reserve € 20.217

Ten laste van Reserve Bestemmingsgiften € 2.014

Ten bate van Reserve Bestemmingsgiften € 7.431

totaal € 14.800
                                          
Het resultaat bedraagt € 14.800 negatief. 
Hiervan is € 20.217 ten laste van de Algemene reserve gebracht en € 2.014 ten laste van de Reserve 
Bestemmingsgiften. 
Aan de Reserve bestemmingsgiften zijn de donaties van de opgeheven Vrienden stichting RIBW en  
de Vrienden stichting De Boeg ten bedrage van € 7.431 toegevoegd. 

overige gegevens

opmerking
Het resultaat over 2011 is ten laste van de Algemene reserve en de Reserve bestemmingsgiften geboekt. 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cornuit op 12 juni 2012 te Amsterdam.

Mevr. H.J.M. Bartelink - Hoos dhr. G. Fabius
Voorzitter Penningmeester




