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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 2015 
 

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 over om voor 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 gefinancierd kunnen worden, zoals uit 
de AWBZ of de WMO. Het bestuur van Cornuit legt bij de financiële ondersteuning 
die zij wil bieden met name 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 
bezoek aan de bioscoop of aan Artis te financieren. Maar ook de aanschaf van een 
kunstwerk voor een gemeenschappelijke ruimte of een tuinhuisje. Hiernaast worden 
ook vaak bijdragen voor groepsvakanties gevraagd. 
Aanvragen voor al deze culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die 
het welzijn kunnen bevorderen van cliënten en medewerkers van Cordaan, kunnen 
worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Cornuit. Deze aanvragen 
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kunnen worden ingediend door cliënten van Cordaan, hun familieleden, vrijwilligers 
die betrokken zijn bij Cordaan cliënten en medewerkers van Cordaan. De hoogte van 
de aanvragen en daadwerkelijke toekenningen varieert. Het bestuur heeft zich 
verdiept om een normering te kunnen hanteren voor een toekenning. Deze 
normering in terug te vinden op de website. 
Cornuit heeft 2 speerpunten benoemd voor het toekennen van een aanvraag, te 
weten; beweging en culturele verdieping. 
 
Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke bijdrage de 
aanvrager(s) zelf voor hun rekening kunnen nemen.  
Stichting Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. 
Particulieren en bedrijven kunnen Stichting Cornuit daarin ondersteunen.  
 
Het Cordaan bureau Subsidies, Fondsen en Sponsoren (SFS) biedt ondersteuning 
aan het bestuur van Cornuit. Dit behelst het voorbereiden en coördineren van de 
bestuursvergaderingen en de hieruit voortkomende actiepunten, het opstellen van 
het jaarplan Cornuit, de beoordeling en afhandeling van de subsidieaanvragen. 
 
 

Bestuursactiviteiten in 2015 
In 2015 is het bestuur van de stichting Cornuit zes maal bijeen geweest. Tijdens 
deze bijeenkomsten is gesproken over de binnengekomen subsidieaanvragen.  
Cliënten hebben naast de dagelijkse zorg en ondersteuning behoefte aan 
welzijnsbevorderende activiteiten. Activiteiten die niet zonder meer gefinancierd 
kunnen dan wel mogen worden vanuit AWBZ-gelden.  
In 2015 heeft Marja Sperna Weiland het bestuur van Cornuit verlaten. Haar taken als 
voorzitter zijn overgenomen door Hans Gerson, die eind 2014 aantrad als voorzitter 
van het bestuur van Cornuit. Hans Gerson heeft vele jaren als wethouder / 
bestuurder binnen de gemeente Amsterdam zijn sporen verdient. 
Begin 2015 is Henny Jacobse afgetreden. Henny heeft sinds de oprichting van 
Cornuit in 2005 zich vol verve ingezet voor Cornuit en als secretaris deel uitgemaakt 
van het bestuur.  
Het bestuur van Cornuit zijn Marja en Henny dankbaar voor de inzet die zij betracht 
hebben de afgelopen jaren.  
Eind 2015 is Albert Oomen toegetreden tot het bestuur. Albert is in het dagelijks 
leven directeur ouderenzorg binnen Cordaan. 
 
Ook is in 2015 de ondersteuning vanuit de Raad van Bestuur door Hans Meijers 
overgedragen aan Ronald Schmidt. Dit tezamen met Petra de Graaf, die de 
secretariële ondersteuning van het bestuur Cornuit ter hand genomen heeft.   
 
 

 

Startmanifestatie wijkcampagne Zorg voor Elkaar! 
  

Door Cornuit en Cordaan is in juni 2015 de 
Startmanifestatie wijkcampagne Zorg voor Elkaar 
georganiseerd. Deze tweedaagse manifestatie vond 
plaats op het terrein van de Voorwerf, het VOC 
schip de Amsterdam en het Scheepvaartmuseum. 
Op deze manifestatie konden medewerkers, 
cliënten en verwanten van Cordaan kennis maken 
met een breed scala aan activiteiten die binnen 
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Cordaan ontplooit worden. Het idee hierachter is om inspiratie op te doen voor de 
verschillende wijkcampagnes die vanaf de zomer 2015 in de wijken rondom Cordaan 
locaties gehouden worden. Doel van deze campagnes is om in de wijken waarin 
Cordaan actief is, door middel van het aanbieden van een breed scala aan culturele, 
muzikale, bewegings- activiteiten voor en door Cordaan cliënten, een bijdrage te 
leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in de wijk. De wijkcampagnes zijn 
in augustus 2015 van start gegaan, mede door de financiële ondersteuning die 
Cornuit hieraan geboden heeft. 
 
 

Stichting Muziek in Huis 
Speciale aandacht was er in 2015 voor de stichting Muziek in Huis. 
Deze stichting organiseert sinds 1999 vele klassieke 
kamerorkesten specifiek voor bewoners van verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Voor deze stichting werken ervaren en zeer 
gemotiveerde musici die graag bij ouderen en zieken “thuis komen” 
om voor hen op te treden. Mede door financiële ondersteuning 
door Cornuit konden dit jaar een 10 tal concerten georganiseerd 
worden in locaties van Cordaan, te weten; De Boeg, De Marke de 
Meenthoek, Otto Heldringhstraat, Anton de Kom, Kraaipanschool, 
Eben Haezer, Kastanjehof, d’Oude Raai, De Diem en 
Buitenveldert. In het algemeen wordt een concert van Muziek in 
Huis door bewoners en bezoekers als zeer positief ervaren. 

 
 

Andere vriendenstichtingen binnen Cordaan 
In de afgelopen jaren hebben een aantal vriendenstichtingen die actief waren binnen 
Cordaan aansluiting gezocht en gevonden bij Cornuit. Zo zijn onder andere de 
vriendenstichtingen van de RIBW, De Boeg, Dijckstate en De Diem de afgelopen 
jaren opgegaan in Cornuit.  
Ook is in 2015 de vriendenstichting Parkstad opgegaan in Cornuit. Deze 
vriendenstichting leed al vele jaren een slapend bestaan. Door de inspanningen van 
het bestuur van Cornuit is het gelukt om de slapende gelden van deze 
vriendenstichting weer “wakker te schudden”, zodat ook voor de cliënten van de 
betrokken locaties in West weer leuke activiteiten pro actief door Cornuit financieel 
ondersteunt kunnen worden. 
 
Met de nog resterende vriendenstichtingen zal het bestuur van Cornuit zich blijven 
richten op een intensivering van de onderlinge samenwerking.  
Het beleid van Cornuit blijft wel zo dat aanvragen van cliënten, die wonen in een 
locatie met een eigen vriendenstichting, niet door Stichting Cornuit gehonoreerd 
kunnen worden, maar dat men een beroep zal moeten doen op de eigen 
vriendenstichting.  
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Verslag activiteiten 2015 

 

 
 

Binnengekomen subsidieaanvragen 
In 2015 zijn 30 subsidie aanvragen ingediend bij de Stichting Cornuit. De aanvragen 
betroffen een breed scala aan onderwerpen zoals bijdragen: 

o aan vakanties 
o dagjes uit 
o ten behoeve van het bijwonen van culturele festiviteiten 
o voor festiviteiten in Cordaan locaties rondom de feestdagen en  
o voor creatieve en kunstzinnige activiteiten voor en door Cordaan cliënten.  

 
Nadat een subsidie is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag 
met, foto’s van de gehouden activiteit. Deze worden dan geplaatst op de website van 
Stichting Cornuit: www.cornuit.nl Door middel van deze website wordt bekendheid 
aan Stichting Cornuit en haar activiteiten gegeven. Ook wordt er door het jaar heen 
aandacht aan Stichting Cornuit gegeven in de diverse nieuwsbrieven van Cordaan. 
 
Het aantal gehonoreerde aanvragen in 2015 (25),  wijkt iets af van het aantal 
gehonoreerde aanvragen in 2014 (32). Qua uitgaven is er wel een verschil. In 2014 
werd is totaal € 24.834,-uitgegeven. In 2015 werd € 29.234,--.uitgegeven. 
Naast deze uitgaven ten behoeve diverse aanvragen uit de locaties van Cordaan 
heeft Cornuit € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de activiteiten die in de wijken zijn 
georganiseerd in het kader van de manifestatie Zorg voor Elkaar. 
 
 

Overzicht van de gehonoreerde aanvragen 
Van de 30 binnengekomen aanvragen zijn door het bestuur van Stichting Cornuit 25 
aanvragen gehonoreerd, te weten: 
 
Bijdragen voor een groepsvakantie: 
- Vier maal een bijdrage ten behoeve van een groepsvakantie. 
 
Bijdragen voor een dagje uit: 
- Vier maal een bijdrage voor een dagje uit 
 
Bijdragen aan diverse activiteiten: 
- 17 maal een bijdrage voor een culturele, kunstzinnige of bewegingsactiviteit 

 

Zondagssoos in de Werf 
De Werf is een groep kleine woonlocaties in Tuindorp Oostzaan te Amsterdam. 
Ook dit jaar heeft Cornuit deze soos weer ondersteunt 
 
 
 

http://www.cornuit.nl/
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Rondvaartboot de ilje 
Cornuit heeft in 2015 ook een bijdrage geleverd ten 
behoeve van de exploitatie van de elektrisch aangedreven 
rondvaartboot de ilje. Deze boot is na een ingrijpend 
verbouwing weer in de vaart gekomen Mede dankzij de 
subsidie van Cornuit kunnen cliënten van Cordaan tegen 
een sterk gereduceerd tarief mooie rondvaarttochten 
maken door de grachten van Cordaan. 

 
 
In 2015 zijn een 5 tal aanvragen afgewezen. Voor een deel betrof het hier aanvragen 
die onvoldoende onderbouwd konden worden. Ook zijn aanvragen afgewezen die 
niet pasten binnen de doelstelling van Stichting Cornuit. Een aantal afgewezen 
aanvragen was afkomstig van cliënten die woonachtig zijn in locaties met een eigen 
vriendenstichting. Betreffende aanvragen zijn doorverwezen naar de 
vriendenstichting in kwestie.  

 

Overeenkomst administratievoering 
Stichting Cordaan ondersteunt in de vorm van beschikbare uren, de stichting Cornuit 
ten aanzien van secretariële-, en administratieve taken en op het gebied van 
communicatie, subsidies, fondsenwerving en sponsoring. De Stichting Cordaan 
brengt hiervoor geen kosten in rekening aan de Stichting Cornuit.  
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Financieel Verslag 2015 
 

 

Balans     

(na bestemming van het resultaat)     
(in euro’s)     

 Ref. 2015 2014 

     €  € 

Activa     
Nog te ontvangen bedragen 1 1.813 2.385 

Liquide middelen 2 252.561  291.164 

  254.374 293.549 

Passiva     

Algemene reserve 3 140.254 202.484 

Reserve bestemmingsgiften 4 60.537 59.974 

Nog te betalen bedragen 5 53.583  31.091 

  254.374  293.549 
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Resultatenrekening     
(alle bedragen in euro’s)     

 Ref. 2015 2014 

     €  € 

Baten     

Rente opbrengsten 6 1.813 2.577 

Giften 7 1.670 1.111 

Overige opbrengsten 8 8.398 1.782 

  11.881 5.470 

Lasten     

Bestuurs-en administratiekosten 9 652 1.353 

Donaties aan derden 10 90.132 40.833 

  90.784  42.186 

Resultaat boekjaar 11 -78.903  -36.716 
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Toelichting op de balans per 31 december 2014   

   

   

1. Nog te ontvangen bedragen 2015 2014 

 € € 

Saldo per 1 januari 2.385  

Ontvangen Bankrente -2.385  

Nog te ontvangen   

   

Bijboeking voorgaande jaren 350  

Retour ontvangen bijdrage Cordaan locaties 2014 -200  

Ontvangen Bankrente 2014 -2.535  

Totaal -2.385  

   

Te ontvangen Bankrente:   

ASN Zakelijk Sparen NL12ASNB8804747382 964  

ING Zkl Spaarrekening 0659752883 5  

ING Vermogens Spaarrekening 0659752883 845  

 1.813  

Saldo per 31 december 1.813 2.385 

   

   

2. Liquide middelen 2015 2014 

 € € 

   

   

Lopende ING-bankrekening 65.97.52.883 47.751 88.889 

ING-Spaarrekening 65.97.53.251 1.037 1.028 

ING-Vermogensspaarrekening 65.97.52.883 102.308 101.099 

ASN Spaarrekening 88.04.74.73.82 101.465 100.148 

Saldo per 31 december 252.561 291.164 

   

   

   

3. Algemene reserve   

Verloop van de boekwaarde van de Algemene reserve: 2015 2014 

 € € 

Stand per 1 januari 202.484 223.499 

Af: Onttrekkingen -74.462 -26.485 

Bij: Mutatie van algemene reserve 12.231 5.470 

Stand  per 31 december 140.254 202.484 

   

Onttrekkingen:   

Activiteiten 73.460 -22.215 

Overboeking Bestemmingsreserve De Diem  -2.917 

Bank-, en Bestuurskosten 361 -1.353 

Afboeking voorgaande jaren 641  

 74.462 -26.485 

   

Toevoegingen:   

Bankrente 1.813 2.577 

Donaties en Sponsoren 1.670 2.893 

Toevoeging vanuit De Diem 8.398  

Bijschrijving voorgaande jaren 350  

 12.231 5.470 
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4. Reserve bestemmingsgiften   

   

Verloop van de boekwaarde van de Reserve Bestemmingsgiften: 2015 2014 

 € € 

   

Stand per 1 januari 59.974 73.175 

Bij: donaties  2.500 

Af: Onttrekkingen -16.672 -15.701 

Stand per 31 december 43.302 59.974 

   

Mutaties:   

Donaties   

De Diem toevoeging niet uitbetaalde bijdrage uit 2013  2.500 

   

Onttrekkingen:   

Onttrekking uit bestemmingsreserve naar Algemene reserve   

Soos Amsterdam Noord -833  

Stichting Vrienden RIBW -985 -847 

Stichting De Diem betreft gehonoreerde aanvragen -14.854 -14.854 

 -16.672 -15.701 

   

Onderverdeling:   

Reserve Bestemmingsgiften   

Stand per 1 januari 833 833 

VGZ cliënten Soos Amsterdam Noord Bijdrage -833 0 

Stand per 31 december 0 833 

   

Er is een bijdrage geleverd van € 1.167,-- aan de Zondag Soos.   

De totale kosten waren € 2.000,--. Hierbij heeft de Soos € 833,--   

uit het restantbedrag van de Bestemmingsreserve voorgaande jaren 

mee gefinancierd.   

   

Stichting Vrienden RIBW en De Boeg   

Stand per 1 januari 2.175 3.022 

RIBW Noord Bewonersvakantie -985 -847 

Stand per 31 december 1.190 2.175 

   

Stichting De Diem   

Stand per 1 januari 56.966 69.320 

Toekenning 2015. Maximaal besteedbaar €14.854,--. -6.456 -17.771 

Overboeking Overschrijding € 8.398,-- naar de Algemene reserve. -8.398 2.917 

Toevoeging: De Diem Cultuurfeest 0 2.500 

Stand per 31 december 42.112 56.966 

   

Vrienden van Spreeuwenpark   

Stand per 1 januari 0  

Legaat uit Amsterdan Noord 17.235  

Stand per 31 december 17.235  

   

Totaal Saldo Bestemmingsreserve 60.537 59.974 
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5. Nog te betalen bedragen     

Verloop nog te betalen bedragen  2015 2014 

   € € 

     

Saldo per 1 januari   31.091 12.837 

af:   -31.091 -13.478 

Bij:   53.583 31.732 

Saldo per 31 december   53.583 31.091 

Bijschrijvingen     

Bijdrage Cordaan aan Buurtactivitieten  50.000 0 

Slotervaart Uitstapje Artis   50 -13.478 

afrekening Betalingsverkeer 01-10-2015 t.m. 31-12-2015 33  

Kijkduin aanschaf camera   1.000  

Fietslabyrint   2.500  

   53.583  

Uitbetaald     

Correctie voorgaande jaren   -641  

Kosten betalingsverkeer   33 33 

Activiteiten   1.792 1.792 

Reclame kosten   801 801 

Kosten Kamer van Koophandel  15 15 

Kosten Folder   182 182 

Uit te betalen aan Cordaan ten behoeve van Crowdfunding 28.909 28.909 

Bewonersvakantie Kraandrijverstraat  31.091 31.732 

    

6. Rente opbrengsten     

Creditrente lopende rekening ING Bank                  65.97.52.883 5 42 

Bijschrijving deposito rekening   ING Bank 65.25.74.777 0 9 

Vermogensspaarrekening  ING Bank      65.97.52.883 845 1.209 

Zakelijk sparen   ASN 88.04.74.73.82  964 1.317 

   1.813 2.577 

7.Giften     

Donaties Particulieren   1.670 1.000 

   1.670 1.000 

8. Overige opbrengsten     

Sponsoring Dam tot Dam   0 1.782 

   0 1.782 
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9. Bestuurs-en administratiekosten    

Specificatie:    

Bestuurskosten  115  

Bankkosten  121  

Overige bijdrage Dam tot Damloop  125  

afboeking voorgaande jaren  (€ 641,-- minus € 350,--.)  291  

Totaal  652 149 

    

10. Donaties aan derden    

Aktiviteiten Cordaanboot  2.500  

Aktiviteiten anders  3.201  

Aktiviteiten Kerst en Nieuwjaar  1.295  

Aktiviteiten Recreatie  8.656  

Aktiviteiten Sport en Bewegen  3.420  

Aktiviteiten Vakantie  1.888  

Totaal  20.960  

Donatie Buurtactiviteit Cordaan  50.000  

Voorziening ten behoeve van Fietslabyrint (aktiviteit recreatie)  2.500  

11. Resultaat verdeling    

Ten laste van de Algemene reserve -50.000  -22.215 

 -20.960  -2.917 

 -121  -2.500 

 -240  -1.353 

 -2.500   

 -291   

  -74.112 -28.985 

Ten bate van de Algemene reserve   2.577 

 1.813  2.893 

 1.670   

 8.398   

  11.881 5.470 

Ten laste van de Reserve Bestemmingsgiften    

 -833  -847 

 -985  -17.771 

 -14.854   

  -16.672 -18.618 

Ten bate van de Reserve Bestemmingsgiften   2.500 

   2.917 

  0 5.417 

Resultaat boekjaar  -78.903 -36.716 
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Algemene Reserve en      

Reserve Bestemmingsgiften 2015 Saldo    Saldo 

 1-1-2015 Uitgave 0ntvangen Toevoeging  31-12-2015 

Soos Amsterdam Noord 833 833    

Stg. Vrienden RIBW 2.175 985   1.190 

Stg. De Diem 56.966 14.854   42.112 

Vrienden van Spreeuwenpark 0  17.235  17.235 

Cordaan 202.484 74.112  11.881 140.253 

Totaal 262.458 90.784 17.235 11.881 200.790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


