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Versie 1.0

1 Voorwoord voorzitter
We hebben opnieuw een uitstekend jaar achter de rug. Onze grootste zorg om de Magic
Flute te kunnen blijven bouwen is weggenomen. De financiële middelen hiervoor zijn
toegezegd en we zijn druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Magic Flute. Een
nieuwe behuizing en printplaat vormen de laatste stappen. Dankzij optredens,
demonstraties, workshops en sociale media heeft de stichting hard aan
naamsbekendheid gewerkt en een breed publiek laten zien dat je ondanks motorische
beperkingen met de Magic Flute in staat bent je liefde en passie voor muziek vorm te
geven.
Naast de Magic Flute konden we tevens de GroovTube in onze bibliotheek opnemen,
dankzij de donatie van een anonieme schenker.
Er is software ontwikkeld voor een oogbesturingssysteem (Eye Play Music) waarmee
kinderen zonder gebruik te hoeven maken van hun armen een computer kunnen
bedienen.
Het hoogtepunt van dit jaar vormde het benefietconcert in Zoetermeer. Samen met onze
ambassadeur Candy Dulfer gaven onze muzikanten een voortreffelijk concert ten gehore
voor een zeer enthousiast publiek dat in groten getale aanwezig was. Dit concert was
ook bedoeld als blijk van waardering voor onze vrijwilligers en sponsoren. Zonder hun
hulp en financiële bijdrage kunnen we niet doen wat we zo graag willen.
Onze welgemeende dank gaat uit naar:
De Stichting Bevordering Volkskracht, Stichting Physico, Revalidatie Stichting, Stichting
De Witte Olifant, Rotary Overschie, Vinyl voor Elkaar, Leo Club Zoetermeer, Mixin Music,
ING , A.P. Heuting-Versteeg, Inner Wheel Club, firma Stoopman, Rijndam en E. Vrij.
Robert Pangalila
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2 Activiteiten 2016
We hebben een druk jaar achter de rug met veel activiteiten en contacten in binnen- en
buitenland.

2.1 Workshops, demonstraties en lezingen
2.1.1 Magic Flute Cursus
We mochten opnieuw een aantal cursussen voor nieuwe gebruikers en
geïnteresseerden verzorgen. Deze cursussen werden gratis aangeboden.
In de cursus, die gegeven werd in Rijndam revalidatie op de Ringdijk in Rotterdam, leren
gebruikers en begeleiders omgaan met de Magic Flute. Vaste hulp hierbij is onze Magic
Fluter Christian Gouweleeuw. Hij liet zien hoe hij het instrument in de praktijk gebruikt en
vertelt wat dit instrument voor hem betekent.
2.1.2 Demonstraties:
We hebben opgetreden bij:
-

-

-

-

2.1.3 Workshops
Wij hebben een aantal workshops voor behandelaren verzorgd.
Een demonstratie werd gegeven aan de EMB kenniskring. Dit is het kennisnetwerk voor
een ieder die betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.
Steeds vaker wordt duidelijk dat onze instrumenten goed aansluiten bij kinderen met een
ernstige meervoudige beperking.
Ook gingen wij op bezoek bij: Mytylschool Ariane de Ranitz, Ipse de Bruggen,
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Afb. 2: Optreden
muziekschool Krimpen
a/d IJssel

-

Afb. 1: Optreden op
de Support beurs

-

promotiefeest van onze voorzitter. Geweldig dat hij de
feestgangers als cadeau een donatie voor onze
stichting had gevraagd;
het kerstconcert Mix’in Music met optredens van
Robin de Wilde op zijn Magic Flute;
de kerstmarkt van Mytylschool de Brug;
kerstconcert met de Bridge Band voor leerlingen van
Kiem, onderwijs met zorg. Onze huisband “de Bridge
Band” bestaat uit zeer enthousiaste talentvolle
leerlingen en ex-leerlingen van Mytylschool de Brug,
aangevuld met vrijwilliger en gitarist Joris van der
Wel. De Bridge wint aan populariteit en laat zien dat
mensen met een handicap een prima stukje muziek kunnen maken en daar zelf heel veel
plezier aan beleven. Onze huisband oefent zelfs door tijdens vakanties!
support beurs in Utrecht, in de stand bij de firma
Commap (Communicatie Apparatuur). We hielden ook
een pitch talk, die ons geld opleverde.
muziekschool Krimpen aan den IJssel, tijdens de
jaarlijkse voorspeelavond voor ouders en genodigden.
het midzomerfeest voor de medewerkers van Rijndam
en de Mytylschool;.
een tuinconcert van Rijndam revalidatie op de
Westersingel in Rotterdam voor promotie van het
benefietconcert
Pubquiz LEO Club Zoetermeer.

Mytylschool de Regenboog en kinderdagcentrum de Walnoot.
Verder waren wij aanwezig op de Markt van de toekomst in ’s Heeren Loo en Nooddorp.

2.2 Uitbreiding uitleenprogramma

De GroovTube is een blaasapparaat dat via
Bluetooth® Smart is verbonden met een iPad.
Speciaal ontwikkelde apps stimuleren kinderen
om op een speelse manier thuis
ademhalingsoefeningen uit te voeren.

Afb. 3: GroovTube

Met het opnemen van de GroovTube in het
uitleenprogramma bieden we kinderen een uniek
hulpmiddel om op een effectieve en speelse
manier ademhaling en mondmotoriek te oefenen.

2.3 Buitenland
2.3.1 USA
Er is altijd interesse uit het buitenland voor onze stichting. Dit komt omdat wij redelijk
uniek zijn in wat wij doen. Ook dit jaar konden we weer rekenen op veel belangstelling.
In februari hield Ruud van der Wel een lezing in Orlando. Dit gebeurde tijdens het
jaarlijkse ATIA congres. ATIA staat voor Assistive Technology Industry Association. In
Nederland spreken wij van medische hulpmiddelen maar dat dekt de lading niet
helemaal. Wij spreken zelf liever van ‘assistive music technology’.
Op de website van ATIA staat: “The ATIA conference is the world's most extensive
assistive technology conference showcasing international excellence in the field.” Daar
sluiten we ons graag bij aan.
Daarnaast hebben wij in samenwerking met MYBREATHMYMUSIC USA via skype
diverse lezingen en demonstraties gegeven tijdens het symposium ISATMA. ISATMA
staat voor: “The International Symposium on Assistive Technology for Music and Art” en
vond plaats op het Art, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY – USA.
2.3.2 Rusland
In mei heeft Ruud via skype een lezing gegeven in Rusland.
Zo'n 80 belangstellende therapeuten hebben de lezing kunnen volgen. Een
PowerPointpresentatie was van tevoren in het Russisch vertaald en er was een tolk in
de zaal aanwezig. De lezing ging over de Magic Flute en de GroovTube.
2.3.3 Duitsland

Afb. 4: Symposium Bonn

Van 14 tot 17 juli vond in Bonn het 14e
Internationale Symposium over MPS en
aanverwante ziekten plaats.
Wij zijn gevraagd om hier een lezing en een aantal
workshops te geven. Naast de lezing
“ademhalingstherapie met iPad en
muziekinstrumenten” waren er workshop rondes
waarbij patiënten, ouders en begeleiders nader
kennis konden maken met de GroovTube, Quintet
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en de Magic Flute. Er waren ook deelnemers uit Nederland. Veel van hen hebben
intussen de weg naar onze stichting gevonden.

2.4 Benefietconcert: My Breath My Music in concert.
Afb. 5: Aankondiging
benefietconcert

Met veel lef, talent, doorzettingsvermogen en energie
hebben de muzikanten van My Breath My Music zondag 9
Oktober een geweldig concert neergezet in Cultuurpodium
Boerderij in Zoetermeer.
Zij werden ondersteund door gastoptredens van andere
artiesten, zoals ambassadrice van de stichting Candy
Dulfer. Onze muzikanten hebben laten zien dat muziek
maken geen grenzen kent. Met een ernstig lichamelijke
beperking ben je in staat je liefde en passie voor muziek
vorm te geven.
Tussen de optredens door werden uit handen van Candy
Dulfer diverse awards uitgereikt. In totaal 7 awards voor
mensen die zich hebben onderscheiden voor
de stichting:
Excellence in Fundraising – Jan Bos
Ambassador - Candy Dulfer
Bass Player – Ivo Scharleman
Ambassador - Karin van Dijk
Session Player – Remy Stroomer
Christian Gouweleeuw – Magic Flute Player
Outstanding Contribution to Assistive Music
Technology – Brian Dillon

Afb. 6: Candy Dulfer &
Christian Gouweleeuw
spelen samen op het
benefietconcert

-

Bijzonder was de aanwezigheid van de bouwer
van de Magic Flute en GroovTube, die samen
met zijn familie het concert bijwoonde.
Het benefietconcert werd mede georganiseerd
om onze sponsoren en vrijwilligers te bedanken. De belangstelling voor dit concert was
overweldigend. Zowel de benedenzaal als het balkon was vol.
Op de website www.iedereenmuziek.nl staan opnames van dit zeer geslaagde concert.

2.5 Afscheid

Afb. 7: Evelien Vrij met haar saxofoon

Naast alle successen was dit ook een verdrietig jaar. We
hebben afscheid moeten nemen van Evelien Vrij, mevrouw
Van Wanum, Daryl en Jessy.
Evelien heeft 14 jaar elektronische saxofoon gespeeld en
mevrouw Van Wanum vanaf 2010.
Het bespelen van de elektronische sax hoorde bij hun vaste
activiteiten.
We zijn blij dat we iets voor deze mensen hebben kunnen
betekenen. We waren zeer ontroerd toen bleek dat Evelien
onze stichting in haar nalatenschap had opgenomen.
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3 Stand van de stichting einde verslagjaar
De stichting heeft een voltallig bestuur die 4-6 keer per jaar bijeenkomt. Van de
bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt.
De stichting heeft weer een stap gemaakt in verder professionaliseren. Naast de extra
aandacht voor sponsoring met Jan Bos is PR en communicatie verder opgepakt met
ondersteuning van het nieuwe bestuurslid Hanneke Klapwijk.
Inne ten Have heeft het bestuur verlaten. Karin van Dijk heeft een zware operatie aan
haar rug ondergaan en is herstellende.

4 Vooruitblik 2017
4.1 Samenwerking met opleidingen:
4.1.1 Samenwerking met Utah State University
Studenten van College of Engineering Utah State University gaan in 2017 een project
voor onze stichting doen. Het “Breath Strummer Student Project”.
Het gaat bij dit project om het ontwikkelen van een adem aangestuurd mechanisme
waarmee je snaren van een gitaar kunt bespelen. De Breath Strummer kan ingezet gaan
worden voor mensen die bijvoorbeeld na een CVA maar één arm kunnen gebruiken. Het
project gaat een jaar duren.
Het eindresultaat wordt later open source op onze website gepubliceerd. Het contact
met Utah State University is ontstaan tijdens onze deelname aan het ATIA congres in
Orlando.
4.1.2 Samenwerking met de Duurzaamheidsfabriek
Ook vond er een samenwerkingsverband plaats met de Duurzaamheidsfabriek in
Dordrecht. Hier voeren studenten van het Da Vinci College en de Hogeschool Rotterdam
opdrachten uit voor het bedrijfsleven. Deze opdrachten duren telkens een half jaar.
Er is gedurende deze samenwerking een spel bedacht voor ernstig gehandicapte
kinderen, de “Sjoelsjoeter”, een geautomatiseerde sjoelbak.
In overleg werd besloten deze opdrachten over te dragen aan Rijndam Revalidatie,
zodat ook binnen de revalidatie breed gebruik kan worden gemaakt van de
samenwerking. De samenwerking tussen Rijndam en de Duurzaamheidsfabriek loopt
nog steeds.

4.2 Overige projecten 2016
4.2.1 Beschikbaar stellen van “Eye Play Music”
My Breath My Music ontwikkelde in 2016 een gratis muziekinstrument voor kinderen die
gebruik maken van een oogbesturingssysteem.
Oogbesturing is een alternatieve methode voor de bediening van computers, ontwikkeld
voor mensen met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden. “Eye play music” zo heet
onze gratis software voor de Windows-pc die wij hebben ontwikkeld.
Versie 1.0

5

De software is ontwikkeld door Ruud van der Wel en Tobias Kozlowski. Het contact met
Tobias is ontstaan op de Rehacare beurs. Tobias heeft een spierziekte. Hij is ook
softwareprogrammeur.
Gebruikers kunnen de software gratis van onze website downloaden. Het is zeer
gebruiksvriendelijk.
4.2.2 Ouder initiatief
De ouders van Magic Flutist Robin de Wilde zijn zo enthousiast geraakt over de stichting
dat zij hun hulp hebben aangeboden. Zij blijken zeer betrokken. Zijn moeder Marlies
heeft de website iedereenmuziek.nl voor ons gemaakt. Hierop staan filmpjes en foto's
van het benefietconcert met Candy Dulfer. Deze website is vooral bedoeld als
sponsorwerfmiddel.
Ook zijn zij actief in het benaderen van mogelijke sponsors. Zij hebben zelf een
uitgebreid netwerk waarmee wij mooie contacten kunnen leggen naar o.a. tijdschriften.
De bedoeling is dat we dit jaar een aantal keer met bestuurslid Hanneke Klapwijk en een
aantal vrijwilligers bij elkaar komen om in zogenaamde brainstormsessies tot nieuwe
ideeën te komen.
4.2.3 CrowdFunding
Dankzij de Stichting Bevordering Volkskracht deden we mee aan een masterclass
Crowdfunding. We hebben inmiddels met succes onze eerste Crowdfunding actie
opgezet. We zullen deze manier om geld te verkrijgen in de toekomst nogmaals in gaan
zetten.

4.3 Projecten 2017
Er staat een hoop op stapel voor 2017. Het belooft weer een bijzonder inspirerend jaar
te worden. Hier volgen een aantal projecten die wij dit jaar gaan realiseren.
4.3.1 Project 1: Afronden nieuwe versie Magic Flute
Onze grootste zorg is dat we Magic Flutes kunnen blijven bouwen en ter beschikking
kunnen stellen aan onze doelgroep.
De eerste versie van de Magic Flute is inmiddels aan vervanging toe. De gebruikte
onderdelen zijn verouderd en soms zelfs niet meer verkrijgbaar. Gelukkig hebben we een
kleine voorraad van deze componenten, maar het einde raakt in zicht. Daarnaast is de
afgelopen tijd de technologie verbeterd en we willen die nieuwe technologie graag
integreren in een nieuwe Magic Flute.
Het ontwikkelen van de nieuwe Magic Flute gaat gefaseerd. Als eerste is er gezocht naar
een vervanger voor de verouderde gyroscoop. We wisten al van tevoren dat dit een hele
puzzel zou worden. Gelukkig hebben wij een uitgebreid netwerk. Het bedrijf Quha oy uit
Finland heeft ons de informatie verschaft van de uitstekende gyroscoop die zij in een van
hun producten gebruiken.
Brian Dillon is de grote man achter het bedrijf waar wij vast mee samenwerken, “Unique
perspectives” (Ierland) Hij heeft een testversie van de gyroscoop gemonteerd op een
bestaande behuizing. Hiermee is uitgebreid getest met een aantal van onze gebruikers.
De volgende stap was ook een lastige. Het vinden van een nieuwe geluidskaart. Ook
hier hebben we met succes een uitstekende vervanger gevonden voor de, niet meer
leverbare, verouderde versie. Brian Dillon heeft met succes een dream soundkaart
kunnen toepassen. Onze vorige geluidskaart kwam via via bij ons uit Taiwan. Dat was
een heel gedoe. Gelukkig is dit nu ook geregeld.
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Het vinden en complementeren van de geschikte geluidskaart en gyroscoop is dus een
uitstekend begin van het project. Om Brian Dillon te bedanken voor zijn jarenlange inzet
voor onze stichting en het ontwerpen van alle technologie in de Magic Flute ontving hij 9
oktober uit handen van onze ambassadeur Candy Dulfer de My Breath My Music award.
En nu verder:
De volgende stap is het ontwikkelen van een nieuwe behuizing. Hiervoor hadden we een
bedrijf in Ierland gevonden. Wij waren echter niet tevreden over de communicatie van dit
bedrijf en hebben na 2 maanden afwachten besloten een bedrijf in Nederland te zoeken.
Dit is het bedrijf Nieuwontwerp geworden. Zij zijn nu bezig met de verdere ontwikkeling.
Er is dus spraken van een vertraging met het ontwikkelen van de behuizing. Gelukkig
hadden we nog geen geld uitgegeven bij het Ierse bedrijf.
Na de ontwikkeling van de behuizing kunnen wij pas verder met de laatste stap, het
ontwikkelen van de nieuwe printplaat. Deze moet namelijk exact in de nieuwe behuizing
passen.
4.3.2 Project 2: Het vervangen van verouderde Magic Flutes
In 2006 ontwikkelde Ruud van der Wel samen met David Whalen en Brian Dillon een
nieuw muziekinstrument: de Magic Flute. De stichting heeft nu 34 Magic Flutes in
beheer. De eerste exemplaren zijn meer dan 10 jaar oud en moeten vervangen worden.
In de tweede helft van dit jaar willen we een project starten voor het vervangen van 10
Magic Flutes.
4.3.3 Project 3: Afscheid directeur Rijndam Revalidatie
20 april is er een officieel afscheid van de medisch directeur van Rijndam, Michael
Bergen. Rondom dit afscheid wordt er een evenement georganiseerd.
Wij zijn benaderd of wij een optreden willen verzorgen met de Bridge Band. Daarnaast is
dit een mooie gelegenheid om My Breath My Music voor een groot publiek te
presenteren.
Bekeken wordt of de stichting voor dit optreden iemand kan inhuren voor het
projectmanagement. Dit wordt dan uiteindelijk bekostigd door Rijndam, Zij bekostigen dit
gehele evenement.
4.3.4 Project 4: Opzetten strategische marketingbeleid
Voor het ontwikkelen van dit project is het de bedoeling dat wij tijdelijk een externe partij
inhuren. Dit project omvat de volgende werkzaamheden:
-

Het opzetten van sponsorbeleid plus uitvoerende activiteiten in afstemming met
daarvoor verantwoordelijke bestuursleden;
Het opzetten van marketingbeleid;
Het opzetten communicatiebeleid plus uitvoerende activiteiten in afstemming met
daarvoor verantwoordelijke bestuursleden;
Uitbreiden netwerk sponsoring;
Ondersteuning Ruud in organisatorische activiteiten.
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5 Samenstelling en taken bestuur
Per 1 januari 2016
-

R.F. Pangalila, voorzitter
E.W. de Graaf, penningmeester
I. ten Have, secretariaat
E. van Beelen, lid
J. Bos, lid (sponsoring)
R. van der Wel, lid (ontwikkelen, promotie en activiteiten)
K. van Dijk, lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur)
G.L.M. van den Bogaert, (adviseur)

Per 31 december 2016
-

R.F. Pangalila, voorzitter
E.W. de Graaf, penningmeester
A.E.M. van den Boom, secretaris
E. van Beelen, lid
J. Bos, lid (sponsoring)
R. van der Wel, lid (ontwikkelen, promotie en activiteiten)
H. Klapwijk, lid (PR en communicatie)
K. van Dijk, lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur)
G.L.M. van den Bogaert, (adviseur)

6 Opdracht en dechargeverklaring jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de leiding van de stichting verstrekte
gegevens waarbij de RABO-bestuur rekening als uitgangspunt geldt.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Hierbij ontvangt u ook een dechargeverklaring, waarmee u door ondertekening de
jaarrekening goedkeurt en tevens de penningmeester decharge verleent voor het
gevoerde financieel beheer.
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7 Balans per 31 december met toelichting

2015

2016

€

€

Vordering

10.209,95

10.181,50

Liquide
middelen

37.220,57

Totaal activa

47.430,52

Passiva

2015

2016

€

€

Eigen
vermogen

6.777,50

7.857,44

45.523,01

Kortlopende
schulden

40.653,02

47.847,07

55.704,51

Totaal
passiva

47.430,52

55.704,51

Afb. 8: Balans

Activa

7.1 Activa:
Vorderingen
De vordering per balansdatum betreffen de toegezegde bijdragen van Rijndam en een
vordering op Audio Rhoon vanwege een dubbele betaling in 2016.
Liquide middelen
De liquide middelen (€ 45.523,01) betreft de stand van de RABO-bestuur rekening per
31-12-2016. De stand van de liquide middelen is met € 8.302,44 gestegen ten opzichte
van 2015.

7.2 Passiva:
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit een reservering voor salariskosten (€ 19.900,-),
een verplichting tot aankoop van muziekinstrumenten voor een bedrag van € 26.294,-,
de aankoop van een Yamaha WX5 elektronische saxofoon € 700,-, bank- en autokosten
(€ 625,07) en de wegenbelasting van 2016 (€ 328,-).
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van € 7.857,44 is vrij besteedbaar in het kader van de
doelstellingen van de stichting. Het eigen vermogen is € 1.079,94 gestegen ten opzichte
van 2015.
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8 Staat van baten en lasten 2016 met toelichting
2015

2016

Donaties, giften en borg

€ 56.961,45

€ 55.245,25

Fondsen

€ 21.221,97

€ 11.500,00

€ 837,00

€ 143,20

Workshops en optredens
Benefietconcert

€ 3.053,20

Startpositie begin jaar

€ 6.024,08

€ 6.777,50

€ 85.044,50

€ 76.719,15

€ 21.836,38

€ 22.796,68

€ 2.035,99

€ 1.331,15

€ 50.214,36

€ 37.706,90

Teruggestorte incasso’s en bijdrages fondsen

€ 1.860,00

€ 2.625,00

Reparatie en onderhoud instrumenten

€ 1.998,15

€ 278,30

€ 0,00

€ 3.952,71

€ 322,12

€ 170,97

€ 78.267,00

€ 68.861,71

€ 6.777,50

€ 7.857,44

Totaal:

Lasten
Ontwikkeling, PR en promotie
Reis en verblijfskosten
Aanschaf muziekinstrumenten, game-its en toebehoren

Kosten Benefietconcert
Administratiekosten/diversen
Totaal:

Saldo

8.1 Baten
In 2016 zijn meerdere donaties en schenkingen ontvangen en is ook doorgegaan met de
periodieke incasso’s. Het totale bedrag is € 9.078,77 lager dan in 2015.

8.1 Lasten
-

Ontwikkeling en promotie
De kosten voor ontwikkeling en promotie hebben m.n. betrekking op de inzet van Ruud
van de Wel.
Reis en verblijfskosten
De reis en verblijfskosten hebben betrekking op de kosten van beursbezoeken,
workshops, kosten eigen auto en optredens. De kosten zijn € 704,84 gedaald ten
opzichte van 2015.
Aanschaf muziekinstrumenten, game-it en toebehoren
In 2016 zijn meerdere GroovTubes en Magic Flutes aangeschaft.
Administratiekosten/diversen
Hieronder vallen o.a. de kwartaalbijdrage voor de RABO bestuur rekening,
banktransactiekosten en verzekeringen.
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Afb. 9: Overzicht baten en lasten

Baten

9

Dechargeverklaring

Betreft: Decharge jaarrekening 2016

- Voordelig resultaat van € 1.079,94
- Vermogen per 31-12-2016 is € 7.857,44
- Balanstotaal van € 55.704,51
Het bestuur van de stichting heeft deze cijfers goedgekeurd en verleent decharge aan de
penningmeester voor het gevoerde financieel beheer.

Hoogachtend,
Namens het bestuur

d.d.: 31-03-2017
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