
Stichting Cornuit
Vrienden van cliënten Cordaan

De onafhankelijke Stichting Cornuit heeft tot doel voor cliënten van 

Cordaan iets extra’s te doen. Door een handicap, een psychiatrisch 

probleem, dementie of ouderdom zijn deze cliënten kwetsbaar. 

Cordaan biedt hen hulp en ondersteuning. Stichting Cornuit maakt 

de extra’s financieel mogelijk.



Wat doet Cornuit?
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.

Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. 

Particulieren en bedrijven kunnen Cornuit daarin ondersteunen.

Voor wie?
Het bestuur van 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. In het verleden heeft Cornuit bijvoorbeeld bijgedragen aan de 

aanschaf van een boot voor cliënten. Ook De Belevenis, een ontspannings

theater, heeft financiële steun ontvangen.

Hoe is Cornuit georganiseerd?
Cornuit is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Hoe wordt u deelnemer aan Cornuit?
U vult de antwoordkaart in en stuurt deze op aan Cornuit. Een postzegel  

is niet nodig. De hoogte van uw schenking of donatie bepaalt u zelf.  

Elk bedrag is welkom. Ons banknummer is 65.97.52.883. 

U kunt op vijf manieren uw bijdrage doneren:

1. met een eenmalige machtiging.

2. met een jaarlijkse automatische machtiging

3. geld schenken met een specifiek doel

4. legaten of erfenis

5.  directe storting op rekeningnr. 65.97.52.883 ten name van Cornuit  

ovv giften Cornuit

De Belastingdienst heeft beschikt dat schenkingen van een bepaald bedrag 

per maand aan de Stichting Cornuit onder voorwaarden in aanmerking 

kunnen komen voor een belastingvrije aftrek. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met het secretariaat van Cornuit. 



Wilt u meer weten? 

U bereikt ons secretariaat als volgt:

email: cornuit@cordaan.nl 

Stichting Cornuit

T.a.v. Secretariaat

Antwoordnummer 10331

1000 RA  Amsterdam

Meer informatie over Cornuit vindt op www.cornuit.nl 
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