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Inhoudsopgave

De inhoudsopgave is leeg, omdat geen van de alineastijlen die in het infovenster 'Document' zijn
geselecteerd, in het document worden gebruikt.
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Voorwoord voorzitter

De stichting is stabiel, geniet voldoende bekendheid en waardering.
De voornaamste zorg van de stichting naast het vervullen van haar doelen is het kunnen
garanderen van het salaris Ruud van der Wel. Vanwege de huidige crisis moeten we hier
nog meer aandacht en zorg aan gaan besteden.
We merken dat bij fondsen er een groeiende behoefte is naar incidentele, projectgebonden,
resultaatgerichte donaties waardoor de lange termijn wat uit het oog verloren dreigt te
worden. Ook kosten die niet direct projectgerelateerd zijn komen zo onder druk.
Daarom moeten we specifiek zoeken naar structurele inkomsten naast de projectgebonden
(geoormerkte) fondsen. Bij projectgebonden giften moeten we tevens plaats inruimen voor
overheadkosten.
Daardoor kunnen we beter toekomstplannen maken en de toekomst van de stichting beter
veiligstellen.
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We merken dat de gebruikers van de Magic Flute enthousiast zijn over de muziekinstrumenten. Het blijft een bijzondere ervaring om steeds weer te mogen ontdekken en
beseffen hoe veel plezier men aan de Magic Flute beleeft. De volgende stap zal voornamelijk
liggen in het vergroten van de productiecapaciteit en het verlagen van de kostprijs, in plaats
van aanpassingen in het ontwerp.
Naast de Magic Flute worden er ook andere producten voor onze doelgroep ontwikkeld,
zoals de GAME-IT samen met Stichting OnWheels. Een interface waardoor onze doelgroep
met spelcomputers kan spelen.
Een actieve stichting met een grote uitdaging!
Robert Pangalila
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Activiteiten 2012

Project
In 2012 heeft het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) subsidie
gegeven voor het realiseren van een van onze projecten “Het Adremo muziek project”.
Doel van het project is het samenstellen van 15 muziekpakketten waardoor kinderen met
een zeer ernstige Cerebrale Parese (o.a. Spastische Quadriplegie) toegang krijgen tot het
maken van muziek. Het muziekpakket is door de stichting My Breath My Music ontwikkeld.
Kinderen uit onze doelgroep kunnen een dergelijk pakket voor thuis in bruikleen krijgen.
Het is zeer lastig mensen met ernstige spasticiteit toegang te geven tot muziek. Toch is het
ons gelukt! Het werkt met schakelaars die worden aangesloten op een USB interface kastje.
Hierdoor kunnen de schakelaars communiceren met onze speciale muzieksoftware. Alle
pakketten zijn uitgeleend.
In 2013 krijgt het project een vervolg. Er wordt dan weer een aanvraag voor 15 pakketten
gedaan.

Workshops en lezingen
Wij hebben dit jaar een aantal keer een workshop en lezingen gegeven.
Tijdens onze workshop maken kinderen, ouders, therapeuten, leerkrachten, begeleiders en
docenten kennis met de mogelijkheden van het maken van elektronisch muziek.
Onze lezingen gaan over onze instrumenten en hoe zij toegepast kunnen worden binnen de
revalidatie, vrijetijdsbesteding, muziektherapie en muziekonderwijs. Door onze instrumenten
kan iedereen meedoen, ongeacht de beperking.
Locaties:
• Regenboog Mytylschool, Haarlem
•

Dealzicht, Midden ( biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en
volwassenen met een verstandelijke beperking).

•

De Vogellanden, centrum voor revalidatie, Zwolle

•

Symposium “Muziektherapie op Maat” Groot Klimmendaal, Arnhem

Beurzen
De stichting stond een paar maal gesponsord op beurzen. De grootste beurs was: “Support”
in de jaarbeurs. Support is de grootste, meest interessante en leukste beurs in de Benelux
voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te
maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen.
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Bekendheid
Het gaat goed met de bekendheid die we krijgen. Ruud v/d/ Wel komt vaak op mooie
plekken binnen en wordt regelmatig uitgenodigd zijn verhaal te vertellen of op te treden. Hoe
concreter we hierop kunnen reageren met vragen om fondsen of samenwerking, des te meer
we uit deze contacten kunnen halen.
Samenwerking
Meerdere therapeuten in Nederland hebben belangstelling voor onze kennis en expertise.
Goede kennisoverdracht en begeleiding versterkt onze positie en geeft ons de mogelijkheid
een zo groot mogelijke groep gebruikers te bereiken.
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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. In 2013 wordt gezocht naar vervanging en uitbreiding van de
stichting met nieuwe leden die ook iets kunnen toevoegen aan de stichting. Denk aan
fondsenwerving, netwerken, etc..
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Vooruitblik 2013

Voor de komende jaren zijn er voor Stichting My Breath My Music de volgende
aandachtsgebieden:
• Een professioneel, betrouwbaar en transparant imago om het vertrouwen van fondsen te
winnen.
• Het inzetten van externe hulp bij fondsenwerving en PR strategie.
• De functie van kenniscentrum vervullen voor therapeuten en onze doelgroep
• Prototypen blijven ontwikkelen en deze kennis en ervaring doorgeven aan
belangstellenden.
Met betrekking tot het eerste aandachtspunt willen we de ANBI-status aanvragen en PWC
(Price Waterhouse Coopers) vragen ons, om niet, te helpen bij het opstellen van een
concreet ondernemingsplan.
Voor wat betreft PR en fondsenwerving zoeken we extern hulp bij voor het ontwikkelen van
een plan voor fondsenwerving en PR. Randvoorwaarden zijn dat er geen budget voor het
plan zijn en dat de uitvoering van het plan de stichting niet te veel in tijd belast.
We zoeken manieren om anderen te helpen ons te helpen met het vervullen van onze
stichtingsdoelstellingen.
Initiatieven die we opzetten willen we vastleggen zodat een ander het zonder onze hulp kan
nadoen.
Met deze visie willen we ook therapeuten benaderen. Zo ontlasten we Ruud v.d. Wel en
motiveren we anderen ons succes tot het hunne te maken.
Ten slotte willen we ook proberen al onze (technische) kennis die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan overdraagbaar te maken, zodat men minder afhankelijk wordt van de tijd
die wij als klein team beschikbaar hebben.
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Samenstelling en taken bestuur
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Per 1 januari 2012
R.F. Pangalila, voorzitter
E. van Beelen, secretariaat
E.W. de Graaf, penningmeester
P.R. d e Ronde, lid
I. ten Have, lid
R. van der Wel, lid (ontwikkelen, promotie en activiteiten)
K. van Dijk, aspirant lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur)
Per 31 december 2012
R.F. Pangalila, voorzitter
E. van Beelen, lid
E.W. de Graaf, penningmeester
P.R. de Ronde, lid
I. ten Have, secretariaat
R. van der Wel, lid ontwikkelen, promotie en activiteiten)
K. van Dijk, aspirant lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur)

Opdracht en dechargeverklaring jaarrekening
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De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de leiding van de stichting verstrekte
gegevens waarbij de RABO bestuursrekening 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.

Balans per 31 december met toelichting
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Activa:
Vorderingen
De vordering per balansdatum betreft een tegoed van NSGK t.b.v. het Adremo muziek
project (€ 6.800, -) en een tweetal vorderingen voor activiteiten die in 2012 hebben
plaatsgevonden (€ 720, -)
Liquide middelen
De liquide middelen (€ 8.925,25) betreft de stand van de RABO bestuursrekening per
31-12-2012. De stand van de liquide middelen is met € 10.305,12 gedaald ten opzichte van
2011.
Passiva:
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit nog te verrekenen salariskosten (€ 9708,98), een
betaling voor het Adremo muziekproject (€ 6080,25) en bankkosten (€ 25,18)
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van € 631,46 is vrij besteedbaar in het kader van de doelstellingen van
de stichting. Het eigen vermogen is € 7.995,42 gedaald ten opzichte van 2011.
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Staat van baten en lasten 2012 met toelichting

Baten

	
  

Donaties en borg

	
  
	
  

Fondsen
Workshops en optredens
Diversen

	
  

Startpositie begin jaar

Totaal

2011

2012

€ 8.435,35

€ 6.465,88

€ 24.000

€ 15.400,00

€ 2.755,49

€ 2.207,70

€ 75,35
€ 3.595,25

€ 8.626,88

€ 38.861,44

€ 32.700,46

€ 18.210,58

€ 18.708,98

€ 3.685,98

€ 1.466,71

€ 7.443.04

€ 11.383,78

Lasten
Ontwikkeling en promotie
Reis en verblijfskosten
Aanschaf muziekinstrumenten en
toebehoren
Representatie

€ 224,15

Restitutie borg
Administratiekosten/diversen

€ 670,81

€ 459,54

Totaal

€ 30.234,56

€ 32.069,01

Saldo

€ 8.626.88

€ 631,45

8.1

-

€ 50,00

Baten
Donaties:
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In 2012 zijn meerdere donaties ontvangen en is gestart met periodieke incasso’s. Het totale
bedrag is ca. 2000 euro lager dan in 2011.
-

Fondsen:

In 2012 hebben de volgende fondsen een bijdrage geleverd:
KFA, NSGK, Stichting platform Gehandicapten en Stichting Johanna Fonds.
-

Workshops en optredens:

In 2012 zijn eerdere optredens en workshops gegeven. O.a. een cursus Magic Flute voor de
Vogellanden, activiteiten voor Groot Klimmendaal en een optreden voor de deelgemeente
Charlois.
-

Startpositie:

2012 is gestart met een vermogen van € 8.626,88. Op dit vermogen is 7.995,43 ingeteerd. In
2013 zullen maatregelen worden genomen het vermogen verder aan te sterken.
8.2

-

Lasten
Ontwikkeling en promotie
De kosten voor ontwikkeling en promotie hebben betrekking op de inzet van Ruud van de
Wel.

-

Reis en Verblijfskosten
De reis en verblijfskosten hebben betrekking op de kosten van beursbezoeken,
workshops en optredens. De kosten zijn gedaald ten opzichte van 2011.

-
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Aanschaf muziekinstrumenten en toebehoren
In 2012 zijn een aantal Adremo muzieksets aangeschaft, 2 magic flutes, 2
balloonswitches en drie magic switches.
Administratiekosten/diversen
Hieronder vallen o.a. de maandbijdrage voor de RABO bestuursrekening (€ 1,25), de
KvK heffing en banktransactiekosten.

Donaties in natura

Niet van toepassing
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Dechargeverklaring

Betreft: Decharge jaarrekening 2012
-

Nadelig resultaat van € 7.995,43
Vermogen per 31-12-2012 is € 631,45
Balanstotaal van € 16.445,86
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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.: 30-11-2012

R.F. Pangalila

………………………………………

Voorzitter
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E.W. de Graaf

…………………………………..

Penningmeester
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