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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 (zorggelden) gefinancierd kunnen worden, zoals uit de Wet langdurige
zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Mevrouw M. Tolman is per 1 januari 2017 toegetreden als bestuurslid Stichting Cornuit.

Het bestuur van Stichting 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 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 voor deze culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die het welzijn kunnen
bevorderen van cliënten van Cordaan, kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting
Cornuit. Aanvragen 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 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.

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.

6

Stichting Cornuit Jaarverslag 2017

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.
Bestuursactiviteiten in 2017
In 2017 is het bestuur van de Stichting Cornuit vijfmaal 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 Wlz-/Wmo-gelden.
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Daarnaast is er vanuit het bestuur aandacht voor het werven van nieuwe donateurs, zodat Stichting Cornuit
ook in de toekomst kan doorgaan met het financieren van welzijnsbevorderende activiteiten. In 2017 is er
bijvoorbeeld een Vriendendag Cornuit georganiseerd om het netwerk van Stichting Cornuit uit te breiden.
Bij projecten worden ook fondsen aangeschreven waarmee Stichting Cornuit gezamenlijk de wat grotere
wensen van groepen cliënten kan honoreren.
Andere vriendenstichtingen binnen Cordaan
In de afgelopen jaren hebben een aantal vriendenstichtingen die actief waren binnen Cordaan aansluiting
gezocht en gevonden bij Stichting Cornuit.
Bij de nog resterende vriendenstichtingen zal het bestuur van Stichting Cornuit zich blijven richten op
een intensivering van de onderlinge samenwerking.
Het beleid van Stichting Cornuit is 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.
Het afgelopen jaar zijn door het bestuur een aantal acties ondernomen om de bekendheid van Stichting
Cornuit bij de doelgroepen te vergroten. Dit vanuit een tweeledig doel: door een grotere bekendheid van
Stichting Cornuit kunnen meer onderdelen van Cordaan gestimuleerd worden aanvragen voor financiële
ondersteuning in te dienen, en door een grotere bekendheid bij verwanten en betrokken bedrijven kunnen
extra financiële bijdragen gestimuleerd worden, waardoor het voortbestaan van Stichting Cornuit op
lange termijn gewaarborgd kan worden.

In een gesprek met verwanten van een locatie VGZ (Verstandelijk Gehandicaptenzorg) werd duidelijk dat
verwanten niet bekend waren met het werk van Stichting Cornuit, maar dat er al spontaan ideeën opborrelden
voor nieuw in te dienen projecten. En wellicht dat dit later tot ook financiële bijdragen vanuit de verwanten zou
kunnen leiden.
Stimuleringsprijs Cordaan
Elke twee jaar organiseert Cordaan een bijeenkomst waarbij Cordaan medewerkers projecten kunnen
indienen, waarbij de twee beste projecten door Cordaan gefinancierd gaan worden. Stichting Cornuit heeft
daarnaast een bijdrage van 1.500,- euro beschikbaar gesteld als derde prijs. Dit werd door de aanwezigen,
en zeker de winnaar Ketelhuisplein met ‘Diversiteitsmarkt Ketelhuisplein’, zeer op prijs gesteld.
Het project is ingediend door bewoners en medewerkers van deze GGZ-woonlocatie. In de buurt zichtbaarheid, begrip voor andere gewoonten, levensstijlen, en culturele achtergronden creëren is het doel.
De diversiteitsmarkt is een middel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Stichting Cornuit vindt dit
een prachtig project waar zij graag een bijdrage aan leveren.
Stichting Muziek in Huis
Evenals voorgaande jaren heeft Stichting Cornuit in 2017 meer dan 10 concerten mogelijk gemaakt
voor bewoners en bezoekers van woonzorglocaties van Cordaan. Deze concerten zijn uitgevoerd door
musici van de Stichting Muziek in Huis.

Een aantal wervende acties waren in 2017:

Muziek in Huis is helemaal gericht op het op maat verzorgen van klassieke concerten in zorgcentra. De
ervaring leert dat deze concerten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen. Op basis
van de wensen en behoefte per locatie wordt een ensemble geselecteerd en een programma samengesteld. Alle ensembles bestaan uit musici die een conservatoriumopleiding hebben genoten.

Informatie aan verwanten
Er wordt over nagedacht op welke wijze we de verwanten nog beter kunnen informeren over de functie
en betekenis van Stichting Cornuit en op welke wijze we ze aan ons kunnen verbinden.

De evaluaties van de concerten leveren altijd positieve reacties op van de bewoners en bezoekers. Om
die reden heeft Stichting Cornuit besloten om, mede dankzij cofinanciering, de realisering van concerten
voor de komende jaren mogelijk te maken.

Vriendendag 2017
Op de Vriendendag op 1 juni 2017 zijn een aantal projecten (Stichting Muziek in Huis, Vaar met ons mee,
productie ’Zien’ Theater LeBelle, Sport en Bewegen in de buurt en Kunstenaars Outsider Art) gepresenteerd,
waaraan bedrijven een financiële bijdrage zouden kunnen leveren. Het geheel werd afgesloten door een
veiling met kunstwerken van Outsider Art. Plaats van handeling was het fraaie van Limmikhof.
Het was een geslaagde dag, hoewel de opkomst en opbrengst wat tegenviel. Het smaakt naar meer.
Een les voor de volgende keer is dat meer aandacht besteed moet worden aan het gericht uitnodigen
van beslissers/eindverantwoordelijken bij de betrokken bedrijven.
Gesprekken op locatie
Het bestuur is op gesprek gegaan bij een aantal Cordaan locaties om wensen en mogelijkheden door
te nemen. Uit de gesprekken met locatiemanagers bleek dat het wel mogelijk werd geacht per locatie
verwanten en/of betrokkenen te benaderen voor een bijdrage aan Stichting Cornuit. Het is dan wel de
bedoeling dat het geheel of een groot deel van die bijdrage dan ook voor aanvragen van de betreffende
locatie beschikbaar moet komen. Ten aanzien van oude, van vorige locaties overgekomen fondsen wordt
door Stichting Cornuit al een soortgelijk beleid gevoerd, dus lijkt het mogelijk aan deze wens tegemoet
te komen.
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Binnengekomen subsidieaanvragen
In 2017 zijn 21 subsidieaanvragen ingediend bij de Stichting Cornuit. De aanvragen betroffen een breed
scala aan onderwerpen zoals bijdragen aan:
• vakanties
• dagjes uit
• een tovertafel
• een Protec ballendeken
• een muziekfestival
• sport en bewegen, activiteiten/-evenementen; karten, speeltuindag, prokkelen
• het bijwonen van culturele festiviteiten
• festiviteiten in Cordaan locaties rondom de feestdagen en
• creatieve en kunstzinnige activiteiten voor en door Cordaan cliënten.

Overzicht van de gehonoreerde aanvragen
Van de 21 binnengekomen aanvragen zijn door het bestuur van Stichting Cornuit 17 aanvragen gehonoreerd,
te weten:

Nadat een bijdrage is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag met foto’s van de
gehouden activiteit te maken. Deze verslagen worden geplaatst op de website van Stichting Cornuit:
www.cornuit.nl/nieuws. 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 diverse
uitingen van Cordaan (o.a. intranet, nieuwsbrieven, website en Corso).

Overige bijdragen:
• Een tovertafel, een Protec ballendeken, een borrelmiddag en een Kerstdiner.

Het aantal gehonoreerde aanvragen in 2017 is 17, waarvoor in totaal € 39.112,- werd uitgegeven.

Bijdragen voor een groepsvakantie:
• Zesmaal een bijdrage ten behoeve van een groepsvakantie, een weekendje weg.
Bijdragen voor een dagje uit:
• Zesmaal een bijdrage voor een dagje uit.
Bijdragen aan diverse activiteiten:
• Driemaal een bijdrage voor een educatieve, culturele, kunstzinnige of bewegingsactiviteit.

Zondagssoos in de Werf
De Werf is een groep kleine woonlocaties in Tuindorp Oostzaan te Amsterdam. Elke zondagmiddag is er
op De Werf in Noord de Zondagssoos. In restaurant Het Anker is het dan een vrolijk samenzijn. Er zijn
altijd optredens van bijzondere artiesten. De bewoners kunnen er dansen en meezingen. Er is tijdens
de soos wat te drinken en te eten en soms zijn er allerlei bijzondere hapjes. Ook in 2017 heeft Stichting
Cornuit de Zondagssoos weer ondersteund.

Afgewezen aanvragen
In 2017 zijn vijf aanvragen afgewezen en één ingetrokken. Voor een deel betrof het hier aanvragen die
onvoldoende onderbouwd konden worden of een steeds terugkerend karakter hebben. Bewonersvakanties
kunnen niet jaarlijks aan dezelfde locaties worden gehonoreerd. Ook zijn aanvragen afgewezen die niet
pasten binnen de doelstelling van Stichting Cornuit.
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Financieel verslag 2017
Balans

			
(na bestemming van het resultaat)				
(alle bedragen in euro’s)
			
Ref.
2017
2016
€
€
Activa				
Nog te ontvangen bedragen
1
1.862
2.874
				
Liquide middelen
2
373.449
434.739
		
		
375.311
437.613
				

Passiva				
Algemene reserve
3
356.463
342.181
				
Reserve bestemmingsgiften
4
17.235
44.493
				
Nog te betalen bedragen
5
1.613
50.939
				
		
375.311
437.613

Resultatenrekening

(alle bedragen in euro’s)					
	Ref.

2017
€

2016
€

Baten
Rente opbrengsten

6

278

985

Giften

7

560

2.024

Overige opbrengsten
8
5.234
219.807
		
		
6.072
222.816
					
Lasten					
Bestuurs- en administratiekosten
9
1.584
321
			
Donaties aan derden
10
23.308
39.112
Overige kosten

11
39.433

3.724
28.616

39.433

Resultaat boekjaar
-22.544
183.384
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