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Voorzitter:

Hans Gerson

Penningmeester:

Sanne Emmelot-Kooij

Bestuurslid:

Marita Tolman
Albert Oomen (tot 23-11-2021)
Wim Schoonhoven (vanaf 1-1-2022)

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.

Werkwijze aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van 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
Cordaan biedt ondersteuning doordat de aanvragen daar worden ingediend via het voorgeschreven formulier.
Na besluitvorming in de bestuursvergadering wordt door Cordaan de uitslag aan de aanvrager meegedeeld,
en wordt de uitbetaling geregeld.
Cordaan houdt ook de financiële administratie bij en verzorgt de financiële kant van het jaarverslag, in
nauw overleg en samenwerking met de penningmeester van Stichting Cornuit.
De adviseur sponsorwerving van Cordaan woont de bestuursvergaderingen van Stichting Cornuit bij.
Hij/zij heeft ook een belangrijke inbreng bij het adviseren van afdelingen bij het indienen van aanvragen
en speelt een stimulerende rol bij nieuwe, Cordaan brede activiteiten.
Vanuit het bestuur van Cordaan neemt Ronald Schmidt als adviseur deel aan de Stichting Cornuit vergaderingen.
De secretariële ondersteuning wordt al jarenlang uitstekend verzorgd door Hetty Essink-Muller.
Cordaan brengt voor deze activiteiten geen kosten in rekening bij Stichting Cornuit.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 2021
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).
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.

Bestuursactiviteiten in 2021
Net als in 2020 werden de activiteiten van Cornuit ook in 2021 beïnvloed door de gevolgen van het
Coronavirus, hoewel in veel mindere mate. In totaal werden 32 aanvragen ontvangen waarvan er 24
konden worden goedgekeurd.
Het betrof hierbij een bijdrage aan activiteiten zoals vakantie-uitjes (naar Texel, een bio-vakantieoord en
bijvoorbeeld een dagje Walibi), feestelijke bijeenkomsten op locatie (zoals voorstelling van Danstheater VOS
en Narcissus, een interactieve ballerina, muziek in de tuin en diverse kerstdiners). Maar ook hebben we
kunnen bijdragen aan diverse activiteiten die beweging stimuleren zoals ‘Cordaan in Beweging’ en de
Beweegtuin. Daarnaast zijn samen met financiële steun van de stichting Het R.C. Maagdenhuis weer
9 ‘Muziek in huis’ concerten mogelijk gemaakt.

•V
 erder zijn wij met de afdeling Communicatie van Cordaan in gesprek om te komen tot het onderbrengen
van een stagiaire binnen Cordaan, die ons kan bijstaan om beter zicht te krijgen op onze doelgroepen
en op mogelijke sponsors. Om diverse redenen is dit nog niet gelukt.
• De afgelopen jaren is Stichting Cornuit diverse malen benaderd om specifieke legaten in beheer te nemen.
Deze legaten hebben meestal tot doel activiteiten in een specifieke Cordaan vestiging te ondersteunen
en staan in onze bestemmingsreserve. Wij hebben deze verzoeken tot nu toe ingewilligd maar willen in
de toekomst bekijken hoe deze middelen (op termijn) een bredere inzetbaarheid kunnen krijgen.
Voor de langere termijn (ca 10 jaar) kan de financiering van Stichting Cornuit activiteiten zorgelijk worden
omdat dan het beginkapitaal uitgeput zal raken. Het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen zal in de
komende jaren steeds meer onze aandacht vragen. Incidenteel komen nu al middelen beschikbaar van
zakelijke relaties van Cordaan. Deze willen iets extra’s doen en schenken dan deze middelen, in overleg met
Cordaan, aan Stichting Cornuit. We gaan kijken hoe we hier een structurelere aanvoer van kunnen maken. Verder zullen wij onderzoeken hoe er uit de kring van verwanten van cliënten Cordaan meer belangstelling en financiële bijdragen voor Stichting Cornuit verkregen kunnen worden.
Aan het eind van 2021 heeft Albert Oomen afscheid genomen van ons bestuur. Wij zijn Albert zeer dankbaar voor hetgeen hij in de afgelopen jaren voor Stichting Cornuit heeft betekend. Met name zijn inzet
voor het ‘Muziek in Huis’ project is zeer waardevol gebleken. Met Wim Schoonhoven als opvolger, die
net als Albert in der tijd voortkomt uit de Cordaan organisatie, weten wij een waardig opvolger gevonden
te hebben.

Er werden in 2021 ook weer Cordaanbrede activiteiten ondersteund door Stichting Cornuit die door
onze adviseur Hans Hendriks zijn opgezet. Het ging hierbij om een Valentijnsactie en een event waarin
kerstpakketten werden uitgedeeld tijdens de lockdown. Tot slot in 2021 leverde Cornuit weer een aanmoedigingsprijs voor de 2 jaarlijkse Stimuleringsprijs van Cordaan aan het project ‘Verminderen stress
bij kinderen’.
Al met al kon Stichting Cornuit in 2021 ruim € 26.000,- beschikbaar stellen aan vorengenoemde activiteiten, waarmee voldaan werd aan onze zelf opgelegde taakstelling voor jaarlijkse donaties.
Wij blijven streven naar een grotere bekendheid en gemakkelijker bereikbaarheid van Stichting Cornuit
voor de onderdelen van de grote Cordaan organisatie. In dat verband zijn afgelopen jaar de volgende
activiteiten ondernomen:
• In reactie op opmerkingen over de hanteerbaarheid van ons aanvraagformulier hebben wij een opdracht
uitgezet bij een professioneel bureau om tot een eenvoudiger formulier te komen. Ook zal hiermee de
administratieve afhandeling soepeler kunnen verlopen. Wij zijn de Raad van Bestuur van Cordaan dankbaar
dat zij de kosten van deze opdracht hebben willen dragen. Wij hopen dat de nieuwe werkwijze in de
loop van 2022 kan starten.
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FINANCIEEL VERSLAG 2021
Balans

			
(na bestemming van het resultaat)				
(alle bedragen in euro’s)
			
Ref.
2021
2020
€
€
Activa				
Nog te ontvangen bedragen
1
1.800
2.727			
				
Liquide middelen
2
352.398
382.581		

Resultatenrekening

(alle bedragen in euro’s)					
Ref.
Baten
Rente batan/lasten

2021
€

2020
€

6

-389

27

Donaties/subsidies

7

7.452

387

354.198
385.308
				

Overige opbrengsten
8
–
–
		
		
7.063
414
					

Passiva				
Algemene reserve
3
272.361
291.274
				
Reserve bestemmingsgiften
4
79.622
81.722
				
Nog te betalen bedragen
5
2.215
12.312		
				
		
354.198
385.308		

Lasten					
Bestuurs- en administratiekosten
9
1.129
812
			
Donaties ten behoeve van activiteiten
10
24.847
14.425
Overige kosten

11
39.433

–
25.976

–
15.237		

Resultaat boekjaar
-18.913
-14.823
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FINANCIËLE TOELICHTING
Het boekjaar 2021 laat een negatief resultaat zien van € 18.913,- Dat is goed nieuws want we hebben
ondanks Corona meer aan donaties kunnen uitkeren dan in 2020. In totaal werd er in 2021 vanuit de
algemene reserve € 24.847,- uitgekeerd aan donaties (werkelijke uitgaven waren nog hoger, want Muziek
in huis werd gedeeltelijk gesubsidieerd door het Maagdenhuis a € 1.800,-).
Daarnaast hebben we via diverse instellingen ook € 7.452,- ontvangen aan subsidies.
De vermogenspositie is in 2021 met € 31.110,- afgenomen. Dit komt naast het resultaat boekjaar 2021 van
Stichting Cornuit door onttrekkingen uit de reserve bestemmingsgiften van € 2.100,- en nog ca € 12.000,wat uitbetaald moest worden over 2020. Voor 2021 stond er begin 2022 nog € 2.215,-- open wat uitbetaald
moest worden.
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