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 Stichting Corridor Beheer 

 Fiscaal nummer: 804939822 

 Post- en bezoekadres:  

Stichting Corridor Beheer 

Heemraadssingel 197, 3023 CB Rotterdam 

 

 Doelstelling:  

Stichting Corridor Beheer heeft ten doel a. het verwerven, beheren en exploiteren van 

woonvoorzieningen ten behoeve van personen met psychosociale en/of psychiatrische 

problemen; b. het zorgen of doen zorgen voor opvang en begeleiding van de onder a. 

bedoelde personen, die met name gebruik maken van de onder a. bedoelde 

woonvoorzieningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

 Hoofdlijnen Beleidsplan: 

Stichting Corridor Beheer verwerft, beheert en exploiteert woonvoorzieningen ten behoeve 

van personen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Corridor Beheer zorgt of 

doet zorgen voor opvang en begeleiding van deze personen die met name gebruik maken 

van onze woonvoorzieningen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. Er worden afhankelijk van de risico´s en ontwikkelingen ad hoc besluiten genomen 

om de woonvoorzieningen te kunnen blijven waarborgen voor onze cliënten.  

 

 

 Directeur/ Bestuurder:  

Dhr. A.L.M. Jacobusse 

 

Voorzitter Raad van Toezicht:  

Dhr. mr. drs. H.J. Ruysendaal 

 

Leden Raad van Toezicht:  

Mevr. M. Bonestroo 

Mevr. drs. E. A.M. Visser 

Dhr. J.A.B. Hagenus 

 

 Beloningsbeleid personeel: Er worden alleen vrijwilligersvergoedingen verstrekt. 

Beloningsbeleid Raad van Toezicht: Zij zijn onbezoldigd. 
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 Uitgeoefende activiteiten: Het mogelijk maken van huisvesting voor onze cliëntengroep, 

kantoorruimtes en activiteiten. Momenteel gaat dit om 8 opvangplekken in het Opvanghuis 

Psychiatrie, 9 plekken in onze Begeleid Wonen panden en de daarbij behorende 

kantoorruimtes en dagactiviteitencentrum. 

 

 Voor financiële verantwoording zie Downloads www.stichtingcorridor.nl 

 

 


