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Samenstelling bestuur Stichting Cornuit in 2013  
 
 
Voorzitter                                    Mevr. M. Sperna Weiland 
   
Secretaris                                   Dhr. H. Jacobse 
      
Penningmeester                         Dhr. G. Fabius    
 
Bestuurslid                                 Mevr. H.J.Th. Willemse 
 
           
 
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 2013 
 

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 Cornuit legt bij de 
financiële ondersteuning die zij wil bieden met name 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 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. 
 



 

  
 
Jaarverslag Stichting Cornuit 2013 
 4 

 
 
 
 
 

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 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 2013. 
In 2013 is het bestuur van de stichting Cornuit vijf maal bijeen geweest. Tijdens deze 
bijeenkomsten is gesproken over de binnengekomen subsidieaanvragen.  
Daarnaast is door het bestuur van Cornuit de wens uitgesproken om zich meer te gaan 
profileren als een Foundation ten behoeve van de cliënten van Cordaan. Cliënten hebben 
naast de dagelijkse zorg en ondersteuning behoefte aan welzijnsbevorderende activiteiten. 
Activiteiten die niet zonder meer gefinancierd kunnen dan wel mogen worden vanuit AWBZ-
gelden.  
 
 
Cornuit wil jaarlijks een aantal 
grote en kleine evenementen 
voor cliënten van Cordaan laten 
ontwikkelen, opzetten en 
uitvoeren. Dit aan de hand van 
een Evenementenkalender. 
Deze evenementen zouden dan 
door het SFS (Sponsoring, 
Fondsen, Subsidies) 
adviesbureau, uit naam van 
Cornuit georganiseerd worden. 
Daarnaast kan het SFS 
Adviesbureau op basis van deze 
jaarlijkse evenementen 
proactieve fondsenwervingsactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren. Het mes snijdt hierbij dan 
aan twee kanten. Binnen Cordaan kunnen veel meer cliënten dan nu het geval is deelnemen 
aan diverse welzijnsbevorderende activiteiten. Daarnaast kan Cordaan profiteren van 
positieve PR en marketing effecten die deze evenementen met zich meebrengen.  
In dit kader zijn in 2013 gesprekken gevoerd met een extern deskundige op het gebied van 
marketing en sponsoring. Deze extern deskundige is eind 2013 gestart met het opstellen van 
een plan van aanpak. In 2014 zal dit verder uitgewerkt gaan worden, in nauwe 
samenwerking met het Cordaan SFS adviesbureau. 
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Een maal is gesproken met de Centrale Cliënten Raad van Cordaan. 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. 
 
Vanwege de aanscherping van de eisen die de belastingdienst stelt aan ANBI stichtingen, 
zijn eind 2013 een aantal administratieve maatregelen doorgevoerd waardoor Cornuit geheel 
“ANBI-proof” is. 
 
Andere vriendenstichtingen binnen Cordaan. 
 
In de afgelopen jaren hebben een aantal vriendenstichtingen die actief waren binnen 
Cordaan aansluiting gezocht en gevonden bij Cornuit. Zo zijn onder andere de 
vriendenstichtingen van de RIBW, de Boeg, Dijckstate en De Diem de afgelopen jaren 
opgegaan in Cornuit. Het is de verwachting dat de 
vriendenstichting Parkstad in 2014 op zal gaan in Cornuit. 
Met de nog resterende vriendenstichtingen zal het bestuur 
van Cornuit zich blijven richten op een intensivering van de 
onderlinge samenwerking.  
Het beleid van Cornuit blijft wel zo dat aanvragen van 
cliënten, die wonen in een locatie met een eigen 
vriendenstichting, niet door Stichting Cornuit gehonoreerd 
kunnen worden, maar dat men een beroep zal moeten 
doen op de eigen vriendenstichting.  
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• Verslag activiteiten 2013 
 
 
Binnengekomen subsidieaanvragen 
In 2013 zijn 49 subsidie aanvragen ingediend bij de Stichting Cornuit. De aanvragen 
betroffen een breed scala aan onderwerpen zoals bijdragen: 

o aan vakanties 
o dagjes uit 
o ten behoeve van het bijwonen van muzikale festiviteiten 
o voor festiviteiten in Cordaan locaties rondom de feestdagen en  
o 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 
2012. Qua uitgaven is er wel een verschil. In 2011 werd voor deze post € 14.916,-- 
uitgegeven, terwijl de uitgaven in 2013, die begroot waren op € 25.000,--  uitkomen op € 
27.475,--.  
 
Overzicht van de gehonoreerde aanvragen 
Van de 49 binnengekomen aanvragen zijn door het bestuur van Stichting Cornuit 36 
aanvragen gehonoreerd, te weten: 
 
Bijdragen voor een groepsvakantie: 
o Vakantie RIBW cliënten naar 

Griekenland 
o Midweek voor cliënten 

Ketelhuisplein in eigen land 
o Midweek voor cliënten RIBW 

Noord naar Zeeland 
o 4 midweken kamperen voor 

cliënten Cordaan 
o Midweek voor cliënten IJburg naar 

Texel 
o Vakantieweek voor cliënten 

Kraandrijverstraat 
o Een midweek voor cliënten 

Stadionbuurt naar België 
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Bijdragen voor een dagje uit: 
o Een avondje naar De Jantjes, voor cliënten Nieuw Vredenburgh 
o Een uitje voor cliënten moeder en kind project 
o Een dagje uit voor cliënten trainingshuis Overtoomse Hof en Sloten naar Walibi Flevo 
o Een dagje naar het Dolfinarium  voor cliënten van de Kastanjehof 
o Een dagje naar een vliegbasis voor kinderen van het KDC 
o Een dagje naar de Efteling voor cliënten van de Watertoren 
o Een dagje naar Duinrell voor kinderen van het KDC 
o Een dagje naar de Efteling voor cliënten van het Spreeuwenpark 
o Een middag naar Max-Proms voor cliënten van de Gerrie Knetemannlaan 
o Een dagje naar de Holle Boom voor kinderen van het KDC 
o Een middag naar een kerstshow voor cliënten Nieuw Vredenburgh en Riekerhof 
 
 
 
 
Bijdragen aan diverse activiteiten: 
o Een bijdrage ten behoeve van oefentherapie voor revalidatiecliënten van Berkenstede 

o Een bijdrage voor een tuinkas voor bewoners 
Snelleveldstraat 

o Een bijdrage voor het inhuren van een smartlap zanger 
voor cliëntenfeest in de locatie Saskia van Uijlenburg   

o Een bijdrage voor het meevaren  van verschillende cliënten 
tijdens de Gay-pride 

o Een bijdrage voor het zomerfeest van de locatie Nieuw 
Sloten 

o Een bijdrage aan het Project Kris-Kras voor cliënten DAC 
Wingerdweg 

o Een bijdrage aan het Vlaggenproject voor cliënten Gerrie 
Kentemannlaan 

o Een bijdrage voor de Week van Kunst en Cultuur in locatie 
De Diem 

o Een bijdrage voor een voetbaltoernooi voor VGZ cliënten 
o Een bijdrage voor het feest ter ere van het 30 jarig bestaan 

van dagcentrum de Elzen 
o Een bijdrage aan de kerstdiners voor cliënten alle RIBW DAC’s 
o Enkele bijdragen voor het huren van rolstoelbusjes voor verschillende activiteiten 
o Een bijdrage voor een Kinderconcert 
 
De Werf is een groep kleine woonlocaties in 
Tuindorp Oostzaan te Amsterdam. 
In 2013 is € 2.000,-- uitgegeven aan de 
zondagssoos voor verstandelijk 
gehandicapten. 
Deze activiteit wordt goed bezocht.  
 
Dit jaar heeft Cornuit, in het kader van de 
Stimuleringsprijs Cordaan, ook een prijs, de 
Cornuit Stimuleringsprijs, uitgereikt aan het 
ontmoetingsproject De Wijk In Huis van de 
locatie Marcantilaan. 
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Dam tot Damloop 
 
In 2013 hebben een groot aantal Cordaan medewerkers aan de Dam tot Dam loop 
meegedaan ten behoeve van Cornuit. De hardlopers op de 10 mijl die namens Cordaan 
meededen, hebben in het kader van deze sponsoractie voor Cornuit in totaal € 1600,-- euro 
bij elkaar weten te brengen. Cornuit is trots op dit mooie resultaat. Met dit geldbedrag wordt 
de Cordaan Beweegkalender gefinancierd. Met deze Beweegkalender hebben begeleiders 
en cliënten een waardevol instrument in handen, waarmee het dagelijks bewegen van 
cliënten sterk bevorderd wordt. 
 
Afgewezen aanvragen 
 
In 2012 zijn een 13 tal 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 vriendenstichting in kwestie.  
 
 
Overeenkomst administratievoering 
 
Stichting Cordaan ondersteunt in de vorm van beschikbare uren, de stichting Cornuit ten 
aanzien van secretariële-, en administratieve taken en op het gebied van communicatie, 
subsidies, fondsenwerving en sponsoring.  
De Stichting Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan de Stichting Cornuit.  
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Financieel verslag  
2013 

 

 
Balans    

    
(na bestemming van het resultaat)    
 (in euro’s)     
 Ref. 2013 2012 
Activa    
Nog te ontvangen bedragen 1 945 5.558 
    
Liquide middelen  2 308.566 325.351 
      
  309.511 330.909 

    
Passiva    
    
Algemene reserve 3 223.499 235.421 
    
Reserve bestemmingsgiften 4 73.175 93.543 
    
Nog te betalen bedragen  5 12.837 1.945 
      
    
  309.511 330.909 

    

Resultatenrekening    
(alle bedragen in euro’s)    
 Ref. 2013 2012 
Baten    
    
Rente opbrengsten 6 2.559 3.740 
Giften 7 2.366 102.368 
Overige opbrengsten 8 1.740  
    
  6.665 106.108 

    
Lasten    
    
Bestuurs-en administratiekosten  9 9.478 284 
    
Donaties aan derden  10 27.475 14.916 
    
Overige vrijwilligerskosten  11 2.000 4.929 
    
  38.953 20.129 
    
Resultaat 12 -32.288 85.979 



 

  
 
Jaarverslag Stichting Cornuit 2013 
 10 

 
 
 
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 batig Banksaldo van deze stichtingen is overgedragen aan de 
stichting Cornuit. Weliswaar zijn deze bedragen geoormerkt voor 
activiteiten voor VGZ –cliënten. 
 

In 2012 is de Vrienden Stichting van De Diem opgegaan in de Stichting Cornuit. Het batig Banksaldo 
van deze Stichting is aan de Stichting Cornuit gedoneerd ten behoeve van Cliënten in De Diem.  
 
Van de in november 2013 ontbonden Vrienden Stichting Dijckstate heeft de Stichting Cornuit een 
bedrag van € 2.011,-- ontvangen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve van de 
Stichting.  
 
 
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 2013   2013  

         €  
1. Nog te ontvangen bedragen  
Saldo per 1 januari    5.558  
Dit bedrag bestaat:     
Ontvangen Bankrente 2012 -3.538    
Ontvangen Donaties 2012 -1.285    
retour ontvangen bewoners bijdragen 2012 -130    
Afschrijving Vorderingen -605    
   -5.558  
Ontvangen Kerstvouchers 2012   -350  
Bij: Nog te ontvangen Bankrente 2013   1.295  
Saldo per 31 december   945  

     
     
2. Liquide middelen      
Deze bestaan uit:     
Lopende ING- bankrekening 65.97.52.883 107.550    
     
ING-Spaarrekening 65.97.53.251 1.016    
     
ING-Vermogensspaarrekening 65.97.52.883 100.000    
     
ASN Spaarrekening 88.04.74.73.82 100.000    
     
Saldo per 31 december   308.566  
     
De deposito ING-Bankrekening 65.25.74.77 is  
per 26-03-2013 beëindigd.      
     
     
3. Algemene reserve     
     
Verloop van de boekwaarde van de Algemene reserve:   2013 2012 
                                                                   € € 
     
Stand per 1 januari                                235.421 230.708 
Af: onttrekkingen   *1) -24.276 -16.596 
Mutatie van algemene reserve   *2) 12.354 21.309 
Stand  per 31 december                       223.499 235.421 
 
Onttrekkingen:   

 
 

Activiteiten -21.461    
Bestuurskosten -9.478    
Ontvangen rente en bankkosten 2.557    
Donaties en Sponsoren/ Dam tot Dam 4.106    
 -24.276 *1)   
Hiermee blijft het uitgegeven bedrag minus ontvangsten 
beneden het door Cornuit begrote bedrag van € 25.000.      
Toevoeging Algemene reserve is afkomstig van het  
niet bestede bedrag voor het jaar 2013 van de 
Bestemmingsreserve van De Diem. 12.354 *2) 
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4. Reserve bestemmingsgiften     
     
Verloop van de boekwaarde van de reserve 
bestemmingsgiften:   2.013 2.012 
   € € 
     
Stand per 1 januari    93.543 12.278 
Bij: donaties    99.029 
Af: Onttrekkingen    -20.368 -17.764 
Stand per 31 december   73.175 93.543 
     
Onttrekkingen:      
Onttrekking uit bestemmingsreserve naar Algemeen reserve -12.354    
Soos Amsterdam Noord -2.000    
Stichting Vrienden RIBW en De Boeg -3.514    
Stichting De Diem betreft gehonoreerde aanvraag -2.500    
 -20.368    
     
Specificatie reserve Bestemmingsgiften 
 
Reserve bestemmingsgiften Soos Amsterdam:     
Stand per 1 januari  2.833    
VGZ cliënten Bijdrage 1ste helft 2013 activiteiten -1.000    
VGZ cliënten Bijdrage 2e helft 2013 activiteiten -1.000    
Stand per 31 december  833    
 
Stichting Vrienden RIBW en De Boeg:     
Stand per 1 januari  6.536    
RIBW Noord Bewonersvakantie -3.514    
Stand per 31 december 3.022    
 
Stichting De Diem:      
Stand per 1 januari  84.174    
Aanvraag Cultuurdag -2.500    
Niet benutte deel 2013 € 14.854-/- 2500. Overboeking  
naar Algemene reserve. -12.354    
Stand per 31 december  69.320    
Totaal te besteden      73.175  
 
Aan Activiteiten, welke uit giften van opgeheven Vrienden 
Stichtingen zijn verkregen, is een bedrag van €  8.014 
uitgegeven en is er een bedrag van € 12.354,-- onbenut 
gebleven.  
In totaal is er € 20.368 gemuteerd.  
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5. Nog te betalen bedragen  
     
Verloop nog te betalen bedragen      2013           2012 
                                       €          € 
     
Beginstand per 1 januari         1.945 2.529 
af:   *3) -2.586 -2.529 
Bij:  *4) 13.478 1.945 
Saldo per 31 december            12.837 1.945 

 
Bijschrijvingen:  

   

Kosten betalingsverkeer -26    
Vrijwilligerskosten Soos Amsterdam Noord -1.014    
Activiteiten -1.435    
retour donatie -40    
Reiskosten -71    
 -2.586 *3)   
Nog af te boeken: 
Bewonersvakantie kraandrijverstraat 1.500 

 
   

Bankkosten 43    
Uitstapje  870    
De Diem aanvraag subsidie Cultuurweek 2.500    
Xsaga onderzoek Meerdaagsfeest 2013 3.750    
Stimuleringsprijs Marcantilaan                                                              3.000 
Multifase Martin Fase verbetering werkwijze Cornuit 1.815    
 13.478 *4)   
6. Rente opbrengsten     
Kosten betalingsverkeer -129    
Creditrente lopende rekening   ING Bank  65.97.52.883 372    
Bijschrijving deposito rekening ING Bank  65.25.74.777  1.057    
Vermogensspaarrekening        ING Bank  65.97.52.883 1.111    
Zakelijk sparen ASN 88.04.74.73.82 148    
 2.559    
7.Giften     
Donaties Particulieren 355    
Donatie opgeheven Vrienden stichting Dijckstate 2.011    
 2.366    
8. Overige opbrengsten     
Sponsoring Dam tot Dam 1.865    
Prijs Dam tot Damloop 2013 -125    
 1.740    
9. Bestuurs-en administratiekosten      
Bestuurskosten /reiskosten -278    
Forma Concreta factuur 2013.014 Lay-out/DTP jaarverslag  -847    
DR&DV factuur 814243 1700 Folders Cornuit -705    
kosten KvK. Uittreksel -27    
DR&DV factuur 814252 Jaarverslag 2012 (30X) -241    
Multifase Martin Fase verbetering werkwijze Cornuit -1.210    
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Multifase Martin Fase verbetering werkwijze Cornuit 2e nota -1.815    
Xsaga onderzoekskosten meerdaagse feest 2013 -3.750    
afschrijving vorderingen -605    
 -9.478    
 
 
     
10. Donaties aan derden      
Uitstapjes -6.851    
Bewonersvakantie -8.055    
Overige Activiteiten -12.569    
 -27.475    
     
11. Overige vrijwilligerskosten      
zondagsoos in de Werf bedraagt: -2.000    
Dit bedrag is als activiteit verwerkt.      
     
     
     
12. Resultaat      
Ten laste van de Algemene reserve  -21.461    
 -9.478    
  -30.939   
     
Ten bate van de Algemene reserve 12.354    
 2.559    
 4.106    
  19.019   
Ten laste van de Reserve Bestemmingsgiften     
 -12.354    
 -2.500    
 -2.000    
 -3.514    
  -20.368   
     
Totaal  -32.288   
     

 
Het resultaat bedraagt € 32.288 negatief 
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Overige gegevens  
 
Opmerking  

Het resultaat over 2013 is ten laste van de Algemene 
reserve en de Reserve bestemmingsgiften gebracht.  

 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting 
Cornuit  op  8 mei  2014   te Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. M. Sperna-Weiland     Dhr. G. Fabius 
Voorzitter      Penningmeester 
 
 
 

 


