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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

STG. Cornuit

Hans Gerson

www.cornuit.nl

Sanne Emmelot Kooij

De Ruijterkade 7, 1013AA Amsterdam

Wim Schoonhoven

Nederland

3 4 2 3 9 1 2 5 0 0 0 0

4

Gezondheid - Patiënten en families

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Martita Tolman
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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

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 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 beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. 
Particulieren en bedrijven kunnen Stichting Cornuit ondersteunen met een gif
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Alle bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en zonder financiele vergoeding.

Ook voor de ondersteuning vanuit Cordaan worden geen kosten in rekening gebracht.
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.

Zie jaarverslag 2021 in url

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
. 
Het bestuur van Stichting Cornuit legt bij de financiële ondersteuning die zij wil bieden 
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 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 gevraag

https://www.cornuit.nl/beleidsplan

https://www.cornuit.nl/node/23

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

1.800

79.622 81.722

2.215 12.312

352.398

272.361 291.2740

354.198 385.308

354.198

351.983 372.996

354.198

2.727

382.581

0

385.308

385.308

0 1 0 1 2 0 2 2

01-01-2022 01-01-2021 (*) 01-01-2022 01-01-2021 (*)

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 met in 2021 met € 31.110,-- afgenomen.  Dit komt naast het resultaat boekjaar 2021 van 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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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

0 0

7.452 387

7.452 387

-389 27

2022 2021 (*)

7.063 414

24.847 14.425

-18.913 -14.823

1.129

25.976

812

15.237
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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 met in 2021 met € 31.110,-- afgenomen.  Dit komt naast het 
resultaat boekjaar 2021 van 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.

https://www.cornuit.nl/node/23 Open


