Stichting Cornuit
Jaarverslag 2020

Stichting Cornuit
Jaarverslag 2020

VRIENDEN VAN CLIËNTEN CORDAAN

INHOUD

Samenstelling bestuur Stichting Cornuit

6

Doel van de Stichting

6

Verslag van het Bestuur

7

Financieel verslag 2020

10

SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING CORNUIT

VERSLAG VAN HET BESTUUR 2020

Voorzitter:

Dhr. J.H. Gerson

Penningmeester:

Dhr. G. Fabius / Dus Fabius (tot 22 september 2020)
Mw. S. Emmelot-Kooij (vanaf 22 september 2020)

Bestuurslid:

Dhr. A.B.M. Oomen
Mw. M. Tolman

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 ruimte over om voor en met 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).

Adviseur:

Het bestuur van Stichting Cornuit legt bij de financiële ondersteuning die zij wil bieden het accent op
beweging- en culturele activiteiten.

Dhr. H. Hendriks

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 dagje uit of een sport- of bewegingsactiviteit 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 kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Cornuit. Dit wordt gedaan
door cliënten van Cordaan, hun familieleden, vrijwilligers die betrokken zijn bij Cordaan en medewerkers
van Cordaan. De hoogte van de aanvragen en daadwerkelijke toekenningen variëren.
Het bestuur hanteert een normering voor toekenning van aanvragen. Deze normering is terug te vinden
op de website www.cornuit.nl.
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 bestuur van Stichting Cornuit
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 Cordaan woont Ronald Schmidt de vergaderingen van Stichting Cornuit bij
als adviseur. De secretariële ondersteuning wordt geleverd door Hetty Essink-Muller. Verder ondersteunt
Cordaan Stichting Cornuit op het gebied van communicatie, subsidies, fondsenwerving en sponsoring.

Doel van de Stichting

Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan Stichting Cornuit.
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.
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Bestuursactiviteiten in 2020
Voor Stichting Cornuit was 2020 ook een heel bijzonder jaar; ook wij werden samen met Cordaan overvallen door het coronavirus medio maart 2020. In onze februari vergadering keken wij nog vol verlangen
en met veel enthousiasme vooruit naar het wederom faciliteren van een aantal klassiekers en van bijzondere
aanvragen vanuit de Cordaan vestigingen.
Cordaan is net als andere zorginstellingen, hard getroffen door het coronavirus. In de eerste plaats door
een groot aantal te betreuren overleden cliënten en bewoners en mensen die erg ziek geweest zijn,
waaronder ook veel medewerkers. Maar ook door het volledig wegvallen van mogelijkheden om iets
extra’s te doen voor de cliënten.
Ook aanvragen die wij in het begin van het jaar nog hadden goedgekeurd bleken later niet gerealiseerd
te kunnen worden.
Het bestuur heeft in 2020 zesmaal vergaderd. Naast het bespreken van de actuele situatie en mogelijke
opties om daarop te reageren zijn de volgende punten aan de orde gekomen:
• De geplande uitvoeringen van Muziek in Huis konden geen doorgang vinden. Met de mede subsidiént,
de Stichting Het R.C. Maagdenhuis is overeengekomen dat de voor 2020 toegezegde bijdrage van
2.000,- doorgeschoven kan worden naar 2021 en later.
• Gezien de onzekere vooruitzichten op de beleggersmarkt is begin 2020 besloten de beleggingen
bij ASN fondsen weer om te zetten in spaarrekeningen.
• De reservering voor onze bijdrage voor de Stimuleringsprijs van Cordaan is ook doorgeschoven naar
2021 of later.
• Wat betreft communicatie is er een goed contact met de fotogroep Kijkduinstraat, maar helaas heeft
dat in 2020 niet tot veel activiteiten kunnen leiden.
• Op het gebied van de werving van financiële middelen zijn in 2020 ook geen nieuwe activiteiten ondernomen.
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In het verslag over 2019 is melding gemaakt van het legaat dat via Stichting Cornuit uitdrukkelijk
ten behoeve van activiteiten voor De Werf bestemd was. In goed overleg met de leidinggevende van
De Werf is het in 2020 tot besteding van die middelen gekomen. Onderdeel was een reservering voor
6 jaar subsidiéring door Stichting Cornuit van de Zondagsoos op De Werf, voor € 1.500,- per jaar.
Ondanks corona is de € 1.500,- door speciale activiteiten toch tot besteding gekomen.
De combinatie van een dreigend overschot aan te besteden gelden (jaarlijks besteden wij ca € 25.000,aan de diverse activiteiten) en de sterke behoefte om in de sombere tijden toch iets extra’s voor de
cliënten van Cordaan te doen, heeft de onvermoeibare inzet van onze adviseur Hans Hendriks geleid
tot een plan om tussen 12 en 23 december een groot aantal Cordaan vestigingen te bezoeken om,
met een muziekuitvoering buiten en het uitdelen van speciale kerstpakketten binnen, de cliënten een
hart onder de riem te steken. Naast vele bijdragen van bedrijven en vrijwilligers heeft Stichting Cornuit
de uitvoering van dit plan mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 10.000,-.
Ook in bestuurlijke zin was 2020 een bijzonder jaar. Op 22 september 2020 namen wij afscheid van
onze penningmeester, Dus Fabius, die vanaf november 2011 op zeer gedegen wijze onze stichting
ondersteund heeft, en niet alleen in financiële zin. Wij zullen zijn wijze raad node missen, maar respecteren
zijn wens dat ons bestuur wel enige verjonging kon gebruiken.
Op dezelfde datum is Sanne Emmelot- Kooij als nieuwe penningmeester in dienst getreden en wij kijken
uit naar een jarenlange en productieve samenwerking.
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FINANCIEEL VERSLAG 2020
Balans

			
(na bestemming van het resultaat)				
(alle bedragen in euro’s)
			
Ref.
2020
2019
€
€
Activa				
Nog te ontvangen bedragen
1
2.727
4.028			
				
Liquide middelen
2
382.581
459.432		

Resultatenrekening

(alle bedragen in euro’s)					
Ref.

2020
€

2019
€

Baten
Rente opbrengsten

6

27

28

Donaties/subsidies

7

387

1.138

385.308
463.460
				

Overige opbrengsten
8
–
–
		
		
414
1.166
					

Passiva				
Algemene reserve
3
291.274
331.494
				
Reserve bestemmingsgiften
4
81.722
131.876
				
Nog te betalen bedragen
5
12.312
90		
				
		
385.308
463.460

Lasten					
Bestuurs- en administratiekosten
9
812
449
			
Donaties aan derden
10
14.425
23.322
Overige kosten

11
39.433

–
15.237

–
23.771		

Resultaat boekjaar
-14.823
-22.605		
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Korte toelichting bij de jaarrekening 2020
Het boekjaar 2020 laat een negatief resultaat zien van € 14.823,-- Aan donaties werd €14.425,-- uitgekeerd.
De vermogenspositie is met in 2020 met € 78.152,-- afgenomen.
Dit komt door onttrekkingen uit de reserve bestemmingsgiften van ca € 50.000,-- een negatief beleggingsresultaat
van ca. € 25.000,-- en de donaties. Verder moet er nog ca € 12.000,-- betaald worden over 2020.
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