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Samenstelling bestuur Stichting Cornuit

Voorzitter: Mevr. H.J.M. Bartelink - Hoos
  
Secretaris: Dhr. H. Jacobse
     
Penningmeester: Dhr. G. Fabius   

Bestuurslid: Mevr. H.J.T. Willemse    

Bestuurslid: Mevr. M. Sperna Weiland   

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

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 2012

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 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. 
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 
Stichting Cornuit. Deze aanvragen kunnen worden ingediend door cliënten van Cordaan, hun familieleden, 
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. 
Stichting Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. Particulieren en 
bedrijven kunnen Stichting Cornuit daarin ondersteunen.

Bestuursactiviteiten in 2012
In 2012 is het bestuur van Stichting Cornuit vijfmaal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is  
gesproken over de binnengekomen subsidieaanvragen. Daarnaast heeft het bestuur van Stichting Cornuit 
ook een overleg gehouden met de Raad van Bestuur van Cordaan. Gesproken is over de overdracht van 
de Cordaanboot naar Cordaan, de nog apart functionerende vriendenstichtingen en de rol van vrijwilligers 
binnen Cordaan. Ook is tweemaal gesproken met de Centrale Cliënten Raad van Cordaan (CCC).  
Onderwerp van gesprek was o.a. het doel en werkwijze van de Stichting Cornuit en de rol die de CCC 
zou kunnen hebben bij het vergroten van de bekendheid van Cornuit binnen de Cordaan organisatie.
Per 1 juli 2012 is mevrouw Marja Sperna Weiland toegetreden tot het bestuur van Stichting Cornuit. 
Mevrouw Sperna Weiland is tot haar pensionering begin 2012, bij Cordaan werkzaam geweest als  
regiodirecteur V&V (Verpleging & Verzorging). Vanuit deze functie was zij o.a. betrokken bij het  
verpleeghuis De Diem.

andere vriendenstichtingen binnen Cordaan
Het is het streven van Stichting Cornuit om de nog resterende vriendenstichtingen binnen Cordaan aan 
te laten aansluiten bij Stichting Cornuit. In 2012 is de Vriendenstichting De Diem opgegaan in Stichting 
Cornuit. Van deze vriendenstichting heeft Stichting Cornuit een donatie ontvangen van € 99.029,--.  
Hiervan is er een bedrag van € 625,-- betaald voor een dagtocht en een bedrag van € 14.230,--  
is vrijgevallen en ten bate van de Algemene reserve geboekt. 

Er zijn in 2012 ook diverse inspanningen vanuit het bestuur van Stichting Cornuit ondernomen om in 
gesprek te komen met de besturen van deze aparte vriendenstichtingen. Helaas heeft dit in een aantal 
gevallen nog niet geleid tot een aansluiting. Consequentie hiervan was dat aanvragen van cliënten, die 
wonen in een locatie met een eigen vriendenstichting, niet door Stichting Cornuit gehonoreerd konden 
worden, maar dat men een beroep kon doen op de eigen vriendenstichting.
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Verslag activiteiten 2012

Binnengekomen subsidieaanvragen
In 2012 zijn 36 subsidie aanvragen ingediend bij Stichting Cornuit. De aanvragen betroffen een breed 
scala aan onderwerpen zoals bijdragen:
• aan vakanties
• dagjes uit
• ten behoeve van het bijwonen van muzikale festiviteiten
• voor festiviteiten in Cordaan locaties rondom de feestdagen en 
• voor creatieve en kunstzinnige activiteiten voor en door Cordaan cliënten. 
Nadat een subsidie is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag met foto’s van de 
gehouden activiteit. Deze worden dan geplaatst op de website van Stichting Cornuit: www.cornuit.nl. 
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 de diverse nieuwsbrieven 
van Cordaan.

Het aantal gehonoreerde aanvragen wijkt niet af van het aantal gehonoreerde aanvragen in 2011.  
Qua uitgaven is er wel een verschil. In 2011 werd voor deze post € 25.295,-- uitgegeven, terwijl de 
uitgaven in 2012, die begroot waren op € 25.000,--  uitkomen op € 14.916,--. Een onderuitputting van 
40%, die benut had kunnen worden als er meer aanvragen waren geweest, die voldoen aan de criteria 
van Stichting Cornuit.  

Het bestuur concludeert derhalve dat de bekendheid met Stichting Cornuit onder betrokkenen bij 
Cordaan verbetering behoeft. In 2013 zal actief worden gewerkt aan een grotere bekendheid alsmede 
aan een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure.

overzicht van de gehonoreerde aanvragen
Van de 36 binnengekomen aanvragen zijn door het bestuur van Stichting Cornuit 22 aanvragen gehonoreerd, 
te weten:

Bijdragen voor een groepsvakantie:
• Vakantie naar Zandvoort voor zes bewoners begeleid wonen GGZ (Geestelijke gezondheidszorg).
• Vakantie 8 bewoners RIBW Gerrie Knetemannlaan (GGZ wonen). 
• Vakantie 16 bewoners RIBW Statenjachtstraat (GGZ wonen). 
• Een bijdrage in de kosten voor afsluitend diner tijdens reis naar Eurodisney voor 55 Cordaan deelnemers 

Bijdragen voor een dagje uit:
•  Een boottocht door de grachten van Amsterdam voor zelfstandig wonende Cordaan cliënten in  

Amsterdam West. 
•  Een bijdrage voor een dagtocht voor bewoners V&V en VGZ (Verstandelijk gehandicaptenzorg) van  

de Kastanjehof ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.
•  Een bijdrage in de kosten voor dagtocht met bewoners van De Diem naar de Simonehoeve en  

een rondrit door Volendam.
• Een bijdrage in de kosten voor een uitje naar Walibi Halloween voor 30 Cordaan cliënten.
• Een middag naar Zandvoort aan Zee voor cliënten van het Dagactiviteitencentrum (DAC) Wingerdweg.
• Een bijdrage voor een bezoek aan de Winter Efteling voor 75 cliënten van Cordaan
• Een bijdrage aan het bezoek van 60 Cordaan cliënten aan het concert van MAX-Proms.

Bijdragen aan diverse activiteiten:
•  Een bijdrage aan de Multimediagroep van Cordaan ten behoeve van de uitbreiding van de Multimedia 

activiteiten.
•  Een bijdrage ten behoeve van een optreden van een zangeres voor cliënten van de locatie Saskia van 

Uijlenburgkade.
•  Een bijdrage voor een open dag voor cliënten en vrijwilligers van Stichting Prisma.
•  Een bijdrage voor een schildercursus voor Cordaan cliënten woonachtig in het Olympisch Kwartier.
•  Een bijdrage ten behoeve van het kerstdiner voor Cordaan cliënten van het DAC Meer & Oever.
•  Een bijdrage ten behoeve van de Sinterklaas bingo voor cliënten van De Boeg.
•  Een bijdrage ten behoeve van het kerstdiner voor cliënten van de Gerrie Knetemannlaan.
•  Een bijdrage ten behoeve van een feest voor 80 bewoners van De Boeg ter ere van een 100-jarig 

verjaardagsfeest.
•  Een bijdrage voor een Amsterdamse middag voor alle cliënten van de Gerrie Knetemannlaan.
•  Een bijdrage voor de aanschaf van een oefenfiets in het kader van beter bewegen voor cliënten van  

de Dr. Colijnstraat.
•  Een bijdrage voor de aanschaf van 100 cd’s van Ronnie Tober ten behoeve van cliënten Cordaan  

bij het 20-jarig bestaan van De Werf.

Binnengekomen subsidieaanvragen
De Werf is een groep kleine woonlocaties in Tuindorp Oostzaan te Amsterdam.
In 2012 is € 2.014,-- uitgegeven aan de zondagssoos voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze activiteit wordt goed bezocht. 
Voor 2013 en later is er nog een bedrag van € 2.833,-- beschikbaar.
De kosten voor deze activiteit worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve VGZ-cliënten.

In 2012 zijn een veertiental aanvragen afgewezen. Voor een deel betrof het hier aanvragen die onvoldoende 
onderbouwd konden worden. Ook zijn aanvragen afgewezen die niet pasten binnen de doelstelling van 
Stichting Cornuit. Een aantal afgewezen aanvragen was afkomstig van cliënten die woonachtig zijn in 
locaties met een eigen vriendenstichting. Betreffende aanvragen zijn doorverwezen naar de vrienden-
stichting in kwestie. 

overeenkomst administratievoering
Stichting Cordaan ondersteunt in de vorm van beschikbare uren, Stichting Cornuit ten aanzien van  
secretariële-, en administratieve taken en op het gebied van communicatie, subsidies, fondsenwerving 
en sponsoring. 
Stichting Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan Stichting Cornuit. 
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financieel verslag 2012

Balans    
(na bestemming van het resultaat)    
(alle bedragen in euro’s) 
   
 ref. 2012  2011
activa    
Nog te ontvangen bedragen 1 5.558 2.615
    
Liquide middelen  2 325.351 242.900
     
  330.909 245.515
    

Passiva    
Algemene reserve 3 235.421 230.708
    
Reserve bestemmingsgiften 4 93.543 12.278
    
Nog te betalen bedragen  5 1.945 2.529 
    
  330.909 245.515

resultatenrekening
(alle bedragen in euro’s)     
 

 ref. 2012 2011
Baten 
Rente opbrengsten   6 3.740 2.891

Giften   7 102.368 8.658

Overige opbrengsten  – –
  
  106.108 11.549
     
 
lasten     
Bestuurs- en administratiekosten    8 1.759   1.054
   
Donaties aan derden    9 14.917 25.295

Overige kosten 10 3.454 –

  20.130 26.349
     
resultaat 11 85.978  -14.800 
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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 Vriendenstichting RIBW en de Vriendenstichting De Boeg opgeheven. 
Het batig Banksaldo van deze stichtingen is overgedragen aan Stichting Cornuit. Weliswaar zijn deze  
bedragen geoormerkt voor activiteiten voor VGZ–cliënten.

In 2012 is de Vriendenstichting van De Diem opgegaan in Stichting Cornuit. Het batig Banksaldo van  
deze Stichting is aan de Stichting Cornuit gedoneerd ten behoeve van cliënten in De Diem. 

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

toelichting op de balans per 31 december 2012

1. nog te ontvangen bedragen
Dit bedrag bestaat uit nog te ontvangen rente ten bedrage van € 3.537,-- en een bedrag van € 1.889,-- 
als bijdrage van donateurs. Vervolgens ontvingen wij € 130,-- retour aan bijdrage voor activiteiten
van een tweetal locaties. 
  
Verloop nog te ontvangen bedragen:  
 
 2012
 €
  
 4.156

Bij: ontvangen  -4.156

af:  5.558
  
Saldo per 31 december 5.558
    

Giften van donateurs €  1.889

Creditrente depositorekening 65.25.74.777      €  3.466

Creditrente 65.97.52.883            €  71

Uitjes retour DAC Wingerdweg                              €   60

Activiteit retour Gerrie Knetemannlaan                   €  70

Afrondingsverschil                                                     €  2  

                                                                        €   5.558

de rekening Courant met Cordaan is nihil.

2. liquide middelen 

Het betreft zowel de lopende ING-Bankrekening 65.97.52.883, en de daaraan gekoppelde spaarrekening
en de ING-depositorekening 65.25.74.777.
De depositorekening heeft een looptijd van 1 jaar van 24-03-2012 tot 26-03-2013 tegen een rente-percentage 
van 1,69% per jaar.

Lopende rekening  65.97.52.883 €  109.335

Spaarrekening 65.97.53.251 €    1.016

Depositorekening  65.25.74.77 €   215.000

                                                         €  325.351
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3. algemene reserve   

Verloop van de boekwaarde van de Algemene reserve: 2

011 2012 2011
 € €

Stand per 1 januari                              230.708 250.925

Af:onttrekkingen  -16.596 -20.217

Mutatie van algemene reserve  21.309 _

Stand per 31 december                     235.421 230.708

4. reserve bestemmingsgiften   

Verloop van de boekwaarde van de reserve bestemmingsgiften:

 
2011 2012 2011
 € €

Stand per 1 januari  12.278 6.861

Bij: donaties 99.029 7.431

Af: Onttrekkingen  -17.764 -2.014

Stand per 31 december 93.543 12.278

  
   
 

Zondagsoos amsterdam noord €   4.847 

VGZ cliënten bijdrage eerste helft 2012 activiteiten €    -1.000 

VGZ cliënten bijdrage tweede helft 2012 activiteiten  €   -1.014 

Subtotaal (besteedbaar 2013)           €   2.833 
  

Vriendenstichting riBW en de Boeg    €   7.431 

RIBW Noord Bewonersvakantie   €    - 895 

Subtotaal           €   6.536 
  

Vriendenstichting de diem 2012-2016 €   99.029 

Dagtocht Simonehoeve en Volendam    €     -625 

Overboeking van Bestemmingsreserve naar Algemene reserve €   -14.230 

Subtotaal (Besteedbaar 2013-2016)         €   84.174 

totaal         €   93.543 

Specificatie Stichting donatie de diem                                                            

25% beschikbaar vanaf 2017 €  24.757

75% beschikbaar voor activiteiten van 2012-2016 € 74.272

Besteedbaar per jaar € 14.855 gedurende 5 jaar

Het niet benutte deel over 2012 bedraagt (€ 14.855  -/-625) € 14.230
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5. nog te betalen bedragen     

Saldo per 31 december bedraagt € 1.945.
   
Kosten betalingsverkeer € 71

Vrijwilligerskosten € 1.014

Activiteiten €   835

Kosten betalingsverkeer/Bestaande kosten/Bijdrage € 25 

totaal € 1.945
    

Vrijwilligerskosten ten behoeve van de Zondagsoos De Werf bestaat uit bijdragen van Stichting Cornuit 
aan activiteiten van RIBW-instellingen die in 2013 zijn uitbetaald maar in 2012 waren geaccordeerd.
Het bedrag wordt derhalve als verplichting meegenomen.     

6. rente opbrengsten

Rente depositorekening 65.25.74.777 zijnde 1,69% over € 215.000 bedraagt: € 3.467

Rente ING- Bankrekening 65.97.52.883 bedraagt: € 257

Spaarrekening 06.59.75.32.51 € 16

totaal € 3.740
                                                                                                                     

7. Giften

Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

Donatie Stichting Vrienden De Diem € 99.029

Donatie donateurs Stichting Cornuitdag € 1.889    

Donatie familie van cliënten/bewoners van Cordaan € 1.450

totaal € 102.368 

8. Bestuurs-, en administratiekosten

Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

Bestuurskosten € 158

Kosten betalingsverkeer € 55

Reiskostenvergoeding € 71

Kosten voor brochures € 809

Kosten lay-out € 666

totaal €  1.759

9. donaties aan derden

Er is een bijdrage geleverd aan een tweeëntwintigtal cliëntgebonden aanvragen 
van instellingen van Cordaan ten bedrage van € 14.917.

Deze bestaan uit: 

1. Uitstapjes en groepsvakanties € 2.720

2. Dagjes uit € 7.323

3. Bijdrage activiteiten € 4.874

totaal   € 14.917

10. overige kosten

De bijdrage in 2012 aan de activiteiten van de zondagsoos in de De Werf  
bedraagt  € 2.014

De Overige kosten bestaan uit de volgende posten:

Kosten stressballen € 1.440

totaal €  3.454  
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11. resultaat Bestemming

Ten laste van de Algemene reserve -/-  € 16.596

Ten bate van de Algemene reserve  € 21.309

Ten bate van Reserve bestemmingsgiften  €  99.029

Ten laste van Reserve bestemmingsgiften -/-  € 17.764

totaal  € 85.978
                                          

Het resultaat bedraagt € 85.978 positief. 

overige gegevens

opmerking
Het resultaat over 2012 is ten bate van de Algemene reserve en de Reserve bestemmingsgiften geboekt. 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Cornuit op 23 mei 2013 te Amsterdam.

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




