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SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING CORNUIT

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

Bestuurslid: Mevr. H.J.Th. Willemse    

 Dhr. A.B.M. Oomen

In december 2016 heeft het bestuur afscheid genomen van bestuurslid mevr. H.J.Th. Willemse. Het bestuur 
is haar zeer erkentelijk voor de vele jaren inzet die zij voor Stichting Cornuit heeft getoond. Tevens heeft het 
bestuur in december 2016 kennisgemaakt met mevr. M. Tolman. Zij is per 1 januari 2017 toegetreden als 
bestuurslid Stichting Cornuit en volgt hiermee mevr. Willemse op.   

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 2016

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 (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 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. Ook worden vaak bijdragen voor groepsvakanties gevraagd.

Werkwijze aanvragen
Aanvragen voor deze culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die het welzijn kunnen 
bevorderen van cliënten van Cordaan, kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting 
Cornuit. 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. Het bestuur heeft zich verdiept om een normering te kunnen  
hanteren voor een toekenning. Deze normering is terug te vinden op de website www.cornuit.nl.
Stichting Cornuit heeft twee speerpunten benoemd voor het toekennen van een aanvraag, te weten; 
beweging en culturele verdieping.

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 Cornuit bestuur 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 woont Ronald Schmidt de vergaderingen van Cornuit bij als adviseur. De secretariële 
ondersteuning wordt geleverd door Petra de Graaf. 
Verder ondersteunt Cordaan de Stichting Cornuit, op het gebied van communicatie, subsidies, fondsen-
werving en sponsoring. Stichting Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan Stichting Cornuit.

Bestuursactiviteiten in 2016
In 2016 is het bestuur van de Stichting Cornuit vijf maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is 
gesproken over de binnengekomen subsidieaanvragen. 
Cliënten hebben naast de dagelijkse zorg en ondersteuning behoefte aan welzijnsbevorderende activiteiten. 
Activiteiten die niet zonder meer gefinancierd kunnen dan wel mogen worden vanuit Wlz/Wmo-gelden. 
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Daarnaast is er vanuit het bestuur aandacht voor het werven van nieuwe donateurs, zodat Stichting Cornuit 
ook in de toekomst kan doorgaan met het financieren van welzijnsbevorderende activiteiten. In 2017 zal 
er bijvoorbeeld een Vriendendag Cornuit worden georganiseerd om het netwerk van Stichting Cornuit uit 
te breiden. Bij projecten zullen ook fondsen worden aangeschreven waarmee Stichting Cornuit gezamenlijk 
de wat grotere wensen van groepen cliënten kan honoreren.

Vanuit de Raad van Bestuur Cordaan is in 2016 ondersteuning geboden door Ronald Schmidt. Dit tezamen 
met Petra de Graaf, die de secretariële ondersteuning van het bestuur Stichting Cornuit heeft verzorgd.  

Andere vriendenstichtingen binnen Cordaan
In de afgelopen jaren hebben een aantal vriendenstichtingen die actief waren binnen Cordaan aansluiting 
gezocht en gevonden bij Stichting Cornuit. Zo zijn onder andere de vriendenstichtingen van de RIBW, De Boeg, 
Dijckstate, De Diem en Parkstad de afgelopen jaren opgegaan in Stichting Cornuit. 

Bij de nog resterende vriendenstichtingen zal het bestuur van Stichting Cornuit zich blijven richten op een 
intensivering van de onderlinge samenwerking. 
Het beleid van Stichting Cornuit is 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. 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

Wijkcampagnes Zorg voor Elkaar!
Door Cordaan is in juni 2015 de Startmanifestatie wijkcampagne Zorg voor Elkaar georganiseerd. Op 
deze manifestatie konden medewerkers, cliënten en verwanten van Cordaan kennis maken met een 
breed scala aan activiteiten die binnen Cordaan ontplooid worden. Het idee hierachter was om inspiratie 
op te doen voor de verschillende wijkcampagnes die vanaf de zomer 2015 in de wijken rondom Cordaan 
locaties zijn gehouden. 

Doel van deze campagnes was om in de wijken waarin Cordaan actief is, door middel van het aanbieden 
van een breed scala aan culturele, muzikale, bewegingsactiviteiten voor en door cliënten van Cordaan, 
een bijdrage te leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in de wijk. 

De wijkcampagnes hebben plaatsgevonden van augustus 2015 tot en met november 2016, mede door 
de financiële ondersteuning die Stichting Cornuit hieraan geboden heeft.

Overzicht van deze wijkactiviteiten vanuit de locaties:
De Kastanjehof  Wijkfestival Kastanjeplein  5 september 2015 
Van Limmikhof/Lutmastraat  Buurtfestijn in de Hoftuin  18 september 2015 
Schonerwoerdstraat  Cordaan goes ‘Kwaku’  26 september 2015 
De Bazelhof/De Geuzenhoek  Burendag ‘Zorg voor elkaar’  26 september 2015 
Nieuw Vredenburgh  Feestweek jubileum  Eind september 2015 
De Die  Wijkfestival  10 oktober 2015 
Kastanjehof  Dag van de Gastvrijheid  18 november 2015 
Wingerdweg  Cordaan Wintermarkt  12 december 2015
 
Saskia van Uijlenburgkade  ‘Zorg voor elkaar’  19 mei 2016 
Kastanjehof  Lentefeest ‘Spring is in the air’  21 mei 2016 
Locaties in West  Buurtfeest Gibraltar  21 mei 2016 
De Marke/De Meenthoek  Zomers festival  9 juli 2016 
De Boeg  Lunch en stadstoer per bus  18 augustus 2016 
Nieuw Sloten  Nazomerfeest ‘Zorg voor elkaar’  17 september 2016 
Gerrie Knetemannlaan  Buurtfeest ‘Zorg voor elkaar  24 september 2016 
Olympisch Kwartier  Burendag  24 september 2016 
D’Oude Raai  Hollands Buurtfestijn  15 oktober 2016 
Borgerstraat  Buurtfeest  27 november 2016 

Stichting Muziek in Huis
Speciale aandacht was er in 2016 ook weer voor de stichting Muziek in Huis. 
Deze stichting organiseert sinds 1999 klassieke kamerorkesten specifiek voor bewoners van verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Met ruim 100 op conservatoria geschoolde, streng geselecteerde en gecoachte musici 
brengt de stichting hoogstaande kamermuziekconcerten naar ouderen en zieken toe. De programma’s worden 
op maat gemaakt voor een optimale aansluiting met iedere groep luisteraars.

Bij Stichting Muziek in Huis gaat het niet om wat mensen niet meer kunnen, maar om wat ze nog wél kunnen: 
genieten van klassieke muziek, genieten van mooie momenten! Met muziek wordt het gezonde deel van álle 
luisteraars aangesproken. Want mensen zijn nooit te oud of te ziek om geroerd te worden door muziek. 
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Dat met de concerten de kwaliteit van leven van ouderen en zieken wordt verhoogd, weet de Stichting Muziek 
in Huis als geen ander. Daarom sluit dit mooi aan bij de doelstelling van Stichting Cornuit.

Mede door financiële ondersteuning vanuit Stichting Cornuit konden in 2016 een negental concerten georgani-
seerd worden in locaties van Cordaan, te weten; De Boeg, De Marke De Meenthoek, Ottho Heldringstraat, Kraai-
panschool, Eben Haëzer, Hof van Sloten, d’Oude Raai, De Riekerhof en Nieuw Vredenburgh. In het algemeen 
wordt een concert van Muziek in Huis door bewoners en bezoekers als zeer positief ervaren.

Binnengekomen subsidieaanvragen
In 2016 zijn 40 subsidieaanvragen ingediend bij de Stichting Cornuit. De aanvragen betroffen een breed scala 
aan onderwerpen zoals bijdragen aan:
• vakanties
• dagjes uit
• een piano voor muzikale activiteiten
• Tablet Café; een tabletcursus voor ouderen
• een thuisbioscoop
• sport en bewegen, activiteiten/-evenementen; sporthesjes, prokkelsterrenslag, hulpmiddelen
• het bijwonen van culturele festiviteiten
• festiviteiten in Cordaan locaties rondom de feestdagen en 
• creatieve en kunstzinnige activiteiten voor en door Cordaan cliënten. 

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 2016 (31), wijkt iets af van het aantal gehonoreerde aanvragen in 
2015 (25). Qua uitgaven is er ook een verschil. In 2015 werd in totaal € 29.234,- uitgegeven. In 2016 
was dit € 39.112,-.

€ 9.401,-. is ten laste van reserve locatie De Diem. Locatie De Diem had t/m 2016 een specifieke reserve 
voor haar eigen locatie. Vanaf 2017 vervalt deze specifieke reserve. Zij kunnen vanaf dan gebruikmaken 
van het reguliere budget van Stichting Cornuit.

Overzicht van de gehonoreerde aanvragen
Van de 40 binnengekomen aanvragen zijn door het bestuur van Stichting Cornuit 31 aanvragen gehonoreerd, 
te weten:
Bijdragen voor een groepsvakantie:
- Zes maal een bijdrage ten behoeve van een groepsvakantie, een weekendje weg.

Bijdragen voor een dagje uit:
- Acht maal een bijdrage voor een dagje uit.

Bijdragen aan diverse activiteiten:
- Dertien maal een bijdrage voor een educatieve, culturele, kunstzinnige of bewegingsactiviteit.

Overige bijdragen:
- Onderhoud rondvaartboot Ilje, hulpmiddelen voor bewoners en Visiefestival.

Zondagsoos in De Werf
De Werf is een groep kleine woonlocaties in Tuindorp Oostzaan te Amsterdam. Elke zondagmiddag is 
er op De Werf in Noord de Zondagsoos. In restaurant Het Anker is het dan een vrolijk samenzijn. Er zijn 
altijd optredens van bijzondere artiesten. De bewoners kunnen er dansen en meezingen. Er is tijdens de 
soos wat te drinken en te eten en soms zijn er allerlei bijzondere hapjes. Ook in 2016 heeft Stichting 
Cornuit de Zondagsoos weer ondersteund.

Rondvaartboot de Ilje
Stichting Cornuit heeft ook in 2016 een bijdrage geleverd ten behoeve van de exploitatie van de 
elektrisch aangedreven rondvaartboot de Ilje. Ambitie van de rondvaartboot is om 6 à 7 dagen 
per week te varen, waardoor de rondvaartboot zich tot kostenneutraal kan ontwikkelen. Stichting 
Cornuit ondersteunt deze ambitie van harte. Mede dankzij de bijdrage van Stichting Cornuit kunnen 
cliënten van Cordaan tegen een sterk gereduceerd tarief mooie rondvaarttochten maken door de 
grachten van Amsterdam.

Afgewezen aanvragen
In 2016 zijn zeven aanvragen afgewezen en twee ingetrokken. 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. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2016

Balans    
(na bestemming van het resultaat)    
(alle bedragen in euro’s) 
   
 Ref. 2016  2015
Activa    
Nog te ontvangen bedragen 1 2.874 1.813
    
Liquide middelen  2 434.739 252.561
     
  437.613 254.374
    

Passiva    
Algemene reserve 3 342.181 140.254
    
Reserve bestemmingsgiften 4 44.493 60.537
    
Nog te betalen bedragen  5 50.939 53.583 
    
  437.613 254.374

Resultatenrekening
(alle bedragen in euro’s)     
 

 Ref. 2016 2015
Baten 
Rente opbrengsten   6 985 1.813

Giften   7 2.024 1.670

Overige opbrengsten   8 219.807 8.398
  
  222.816 11.881
     
 
Lasten     
Bestuurs- en administratiekosten    9  321    652
   
Donaties aan derden  10 39.112 90.132

 39.433 39.433 90.784

Resultaat boekjaar 11 183.384 -78.903
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2016

Balans
De algemene reserve bedroeg eind 2016 € 342.181,--. Ten opzichte van het jaar 2015 is er sprake van 
een forse stijging. Dit houdt verband met een toevoeging van gelden van een aantal, al jaren slapende 
vriendenstichtingen, in de regio Nieuw West van de stad.
In de post nog te betalen bedragen ad € 50.939,-- zit een bedrag van € 50.000,-- dat nog betaald moet 
worden aan Cordaan. Betreft een aandeel in het in 2015/2016 uitgevoerde programma Zorg voor Elkaar.
De bestemmingsreserve ad € 44.493,-- betreft middelen die nog beschikbaar zijn voor De Diem en het 
Spreeuwenpark. Per 2017 wordt de nog resterende bestemmingsreserve voor De Diem, ad € 27.258,-- 
overgeheveld naar de algemene reserve van Stichting Cornuit.

Resultatenrekening 
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 183.384,--. Dat hoge positieve resultaat 
houdt verband met de eenmalige toevoeging uit de regio Nieuw West.
In het totaal is er in 2016 € 39.112,-- aan aanvragen gehonoreerd.
Daarvan komt € 9.401,-- ten laste van de bestemmingsreserves van De Diem. 
Resteert er een bedrag van € 29.711,-- dat ten laste komt van de algemene reserve. Er was hiervoor in 2016  
€ 25.000,-- begroot.  
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