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De vriendenstichting van Cordaan cliënten.

de onafhankelijke Stichting cornuit heeft tot doel voor cliënten van
cordaan iets extra’s te doen. door een handicap, een psychiatrisch
probleem, dementie of ouderdom zijn deze cliënten kwetsbaar.
cordaan biedt hen hulp en ondersteuning. Stichting cornuit maakt
de leuke dingen voor de cliënten financieel mogelijk.

Wilt u meer weten over cornuit? 

U bereikt ons secretariaat als volgt:
e-mail: cornuit@cordaan.nl 
tel.nr. : 020 435 62 90

Stichting Cornuit 
T.a.v. Secretariaat afdeling SFS (Subsidies, Fondsen en Sponsoren) 
Antwoordnummer 10331 
1000 RA Amsterdam

Meer informatie over Cornuit vindt u op www.cornuit.nl



Vrienden Van cliënten cordaan

anwoordkaart

Ja, ik steun cornuit.

Ik betaal mijn donatie (één van de hokjes zwart maken)
  met een machtiging tot eenmalige afschrijving van       euro
  met een machtiging voor een periodieke afschrijving.*
* Ik verleen hierbij machtiging aan Cornuit om per maand / kwartaal / jaar 
(doorstrepen wat niet van toepassing is) een bedrag van                               euro  
van mijn rekening af te schrijven.

naam: 
adres: 
postcode en woonplaats:
e-mail: 
telefoon: 
bankrekeningnummer (IBAN): 

handtekening: 

Wat doet cornuit?
Cornuit wil culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten mogelijk
maken. Dit zijn altijd leuke dingen die niet of niet volledig uit reguliere  
middelen gefinancierd kunnen worden, zoals uit de Wlz (Wet langdurige 
zorg) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Cornuit beschikt 
over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. Particulieren 
en bedrijven kunnen Cornuit daarin ondersteunen.

Voor wie?
Een verzoek kan worden gedaan om bijvoorbeeld een feestje, een bezoek
aan Artis of een uitje aan Duinrell te financieren. Maar ook de aanschaf van 
een kunstwerk voor een gemeenschappelijke ruimte of het aanleggen van 
een belevings- of ontmoetingstuin voor cliënten. Verzoeken dienen met 
toestemming van de leidinggevende te worden ingediend.

Hoe is cornuit georganiseerd?
Cornuit is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Stichting Cornuit heeft een 
ANBI-status.

Uw financiële steun is hard nodig!
Om leuke dingen voor de cliënten van Cordaan te blijven organiseren 
heeft onze stichting geld nodig. Vul de antwoordkaart in en stuur deze op 
naar Cornuit. Een postzegel is niet nodig. 

De hoogte van uw schenking of donatie bepaalt u zelf.
Elk bedrag is welkom. Ons banknummer is NL49 INGB 0659 7528 83 
t.n.v. Stichting Cornuit Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van 
Cornuit, tel.nr. 020 435 62 90.


