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SamenStelling beStUUr StiCHting CornUit

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

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

adviseur: Dhr. H. Hendriks

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 2019

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 onder-
steuning. 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 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 bewegings-
activiteit 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. 
Cordaan brengt hiervoor geen kosten in rekening aan Stichting Cornuit. 
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bestuursactiviteiten in 2019
In 2019 is het bestuur van de Stichting Cornuit vijfmaal bijeen geweest. Tijdens deze vergaderingen zijn 
ingekomen aanvragen besproken en beoordeeld. Ook is veel aandacht besteed aan de communicatie 
over de werkzaamheden van Stichting Cornuit en over de door ons gesponsorde activiteiten. Van een 
optreden van Muziek in Huis zijn filmopnamen gemaakt, die samen met een interview met de voorzitter van 
Stichting Cornuit zijn uitgezonden. Het promotiefilmpje zal in 2020 gepubliceerd worden op de website 
van Stichting Cornuit en via de interne kanalen van Cordaan. 

Ook in 2019 is weer twee keer op locatie vergaderd. Dit is zowel voor het bestuur van Stichting Cornuit 
als voor de betreffende locatie zeer zinvol. In een geval leidde dat tot inspiratie voor uitbreiding van de 
getoonde voorziening.

In 2019 werden weer 12 optredens van Muziek in Huis door Stichting Cornuit ondersteund. Ook dit jaar 
geholpen door bijdragen van RCOAK en RC Maagdenhuis.

Tenslotte kan nog vermeld worden dat in 2019 het bestuur van Stichting Cornuit een zeer informatief en 
plezierig kennismakingsgesprek gevoerd heeft met de nieuwe bestuursvoorzitter van Cordaan, de heer 
Barnasconi.
 

Werving financiële middelen
In 2019 is een legaat ten behoeve van De Werf via Stichting Cornuit tot besteding gekomen. Gezien  
de uitdrukkelijke wens van de legaatgever om de gelden alleen ten goede van De Werf te laten komen, 
is op voorstel van de directie van De Werf een goede besteding gekozen en toegekend.

Cordaan heeft de proef met een externe sponsorwerving geëvalueerd en besloten niet op deze weg 
door te gaan. In 2019 zijn nog geen nieuwe activiteiten ontplooid. Wel is afgelopen jaar de band tussen 
Stichting Cornuit en adviseur Hans Hendriks verder aangehaald. Dit leidt tot diverse nieuwe activiteiten, 
die weer deels door Stichting Cornuit financieel ondersteund kunnen worden.

binnengekomen aanvragen
In 2019 zijn 26 subsidieaanvragen, over een breed scala van projecten ingediend :
• dagjes uit
• vakanties
• zondagsoos
• pluk en fruittuin
• kerstconcert
• kerstdiner
• microfoon
• optreden zangeres
• muziek in huisconcerten
• fietslabyrint

De reservering voor een financiële bijdrage bij de stimuleringsprijs kon vervallen omdat het evenement 
in 2019 niet gehouden is. Wij vinden het een mooi initiatief en zullen onze bijdrage (de derde prijs van 
1.500,- euro) beschikbaar houden voor een volgend jaar. In totaal is aan de activiteiten € 26.789,- besteed, 
een kleine onderschrijding van het voor 2019 begrote bedrag.

In 2019 zijn geen aanvragen afgewezen.

Stichting Cornuit beschikt nog over een ruime reserves. Gezien de zeer lage rente stand is besloten 
in 2019 een deel van de gelden te beleggen bij een van de ASN fondsen. In 2019 zijn daarmee goede 
resultaten behaald.
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FinanCieel VerSlag 2019

balans    
(na bestemming van het resultaat)    
(alle bedragen in euro’s) 
   
 ref. 2019  2018
 €  €
activa    
Nog te ontvangen bedragen 1 4.028 3.090  
    
Liquide middelen  2 459.432 344.309  
     
  463.460 347.399 
    

Passiva    
Algemene reserve 3 331.494 323.460 
    
Reserve bestemmingsgiften 4 131.876 22.044 
    
Nog te betalen bedragen  5 90 1.895 
    
  463.460 347.399 

resultatenrekening
(alle bedragen in euro’s)     
 

 ref. 2019 2018
 €  €
baten 
Rente opbrengsten   6 28 70 

Donaties/subsidies   7 1.138 18.040 

Overige opbrengsten   8 0 293 
  
  1.166 18.402
     
 
lasten     
Bestuurs- en administratiekosten    9 449 490  
   
Donaties aan derden  10 23.322 26.196 

Overige kosten 11 _ _

 39.433 23.771 26.686 

resultaat boekjaar  -22.605 -8.284 
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Korte toelichting bij jaarrekening 2019
Het boekjaar 2019 laat een negatief resultaat zien van €22.605,-- Aan donaties werd €23.771,-- uitgekeerd.
De vermogenspositie is met in 2019 met € 116.061,-- toegenomen.  
 
We ontvingen een legaat van bijna € 110.000,--. Betreft geoormerkt geld, bestemd voor twee voorzieningen 
van Cordaan. Dit bedrag is verantwoord in de Reserve Bestemmingsgiften. Verder was er een positief 
beleggingsresultaat van ca. € 30.000,--.




