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Voorwoord voorzitter

In 2014 hebben we dankzij ons nieuwe bestuurslid, Jan Bos, onze lange wachtlijsten kunnen
wegwerken. Jan heeft veel werk verricht in het verkrijgen van de noodzakelijk
projectfinanciering via het binnenhalen van sponsorgelden bij oude en nieuwe sponsors. Zo
zijn er 11 nieuwe Magic Flutes verstrekt aan kinderen uit onze doelgroep. Ik wil dan ook onze
speciale dank uiten aan de onderstaande stichtingen die dit financieel mogelijk hebben
gemaakt:
Stichting Dada
Stichting Elise Mathilde
Stichting Physico
Stichting ABB Hulpkas
Skanfonds
Stichting Kinderzorg

Daarnaast heeft Rijndam zich bereid verklaard de komende drie jaar een groot deel van de
overhead te dekken waardoor er voorlopig geen zorgen zijn rondom de dekking van
activiteiten van Ruud van de Wel. Hierdoor kunnen we beter toekomstplannen maken en de
toekomst van de stichting beter veiligstellen.
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.
Ook internationaal is er een ontwikkeling: er is nu ook een My Breath My Music USA,
geïnspireerd op het werk van Ruud en de stichting.
We kunnen voort op de ingeslagen weg: om kinderen en jongeren, maar ook ouderen, die
door hun lichamelijke beperkingen aangewezen zijn op bijzondere instrumenten om muziek
te maken, te helpen om deze instrumenten te verkrijgen en om kennis te verspreiden over
elektronisch muziek maken. Een stichting met toekomstperspectief!
Robert Pangalila
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Activiteiten 2014

Workshops en lezingen
New York 2014
Evenals in 2013 is Ruud van der Wel gastspreker geweest tijdens het ISATMA (International
Symposium on Adaptive Technology for Music and Art) 2014 Troy –NY. Tevens zat Ruud in
het discussie panel.
Ook heeft Ruud geholpen met de organisatie van ISATMA 2014. Dit symposium werd gehost
door de Rensselaer Polytechnic Institute, in Troy, NY – USA.
Het evenement werd live gestreamd en kon zodoende over de hele wereld gevolgd worden.
Het is de bedoeling dat het een terug kerend event wordt.
De reis werd gesponsord door het KFA fonds en de organisatie ISATMA.
Tijdens het bezoek zijn nieuwe contacten opgedaan en oude contacten verstevigd.
Een direct gevolg hiervan is de oprichting van een zuster organisatie in de USA
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My breath my music USA www.mybreathmymusicusa.org
Deze non profit organisatie gaat ons gedachtegoed in de USA verspreiden.
Workshops
Ook dit jaar zijn een aantal workshops aan onze doelgroep verzorgd op mytyl- en
tyltylscholen maar onze workshops waren ook populair tijdens de jaarlijkse VSN dag en het
Duchenne Parents Congres. (zie overzicht)
http://mybreathmymusic.com/nl/tour2014.php en de 2014 PDF
Cursus
Nieuw was de cursus Magic Flute voor ouders /begeleiders/therapeuten die onze stichting 3
keer in 2014 heeft georganiseerd. Dit was zo'n succes dat wij er 2015 zeker mee verder
gaan. Het geven van deze cursus is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de Magic
Fluters goed begeleid worden. Deze cursussen werden mede mogelijk door de bijdrage van
het KFA fonds.
Wij hebben dit jaar naast optredens ook 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.
Samenwerking
Het Prinses Christian Concours
De Classic Express, de eerste rijdende concertzaal ter wereld, van het Prinses Christina
Concours toert langs de Nederlandse basisscholen. In deze Classic Express laten
prijswinnaars van het Prinses Christina Concours jonge kinderen kennismaken met klassieke
muziek. Al meer dan 80.000 kinderen hebben zo kunnen genieten van een concert.. De
Classic Expres heeft ook de magic flute aan boord, zodat bij bezoeken aan scholen ook een
leerling met een handicap mee kan doen. Deze concertzaal is toegankelijk voor rolstoelers.
Wij willen in 2015 kijken hoe we de samenwerking verder kunnen uitbreiden.
Het Panfonds PCC
Dit fonds stelt zich tot doel om zoveel mogelijk kinderen met een handicap in aanraking te
laten komen met (klassieke) muziek. En daarmee ondersteunen ze ook onze stichting.
We zijn de oprichters van deze stichting hiervoor bijzonder dankbaar.
Met muziek meer mens fonds
Ook dit fonds draagt onze stichting een warm hart toe. Zij gebruiken onze expertise en
aangepaste instrumenten om kinderen en volwassenen in ziekenhuizen de mogelijkheid te
geven om zich tijdens hun verblijf muzikaal te kunnen uiten. Het ligt in hun bedoeling om een
ruimte in een ziekenhuis in te richten waar mensen alleen of samen lekker muziek kunnen
gaan maken.
Optredens
Dit jaar hebben diverse muzikanten opgetreden.
Dit deden zij oa.:
- Support Beurs in de Stand bij de firma Heservis (Communicatie Apparatuur), Utrecht
Tijdens dit 4 dagen durende event traden liefst 10 verschillende muzikanten op.
- Kerstmarkt Overschie
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Koude voeten en handen maar heel voldaan en onder toeziend oog van stralende
ouders traden Nick, Esmee en Dewi op. Tijdens een bestuursvergadering van Rotary
Overschie waren de mensen zeer onder de indruk van het optreden van Ruud en Karin
met de Magic Flute en nodigden ons uit om te komen spelen bij hun verkoopkraam op
deze gezellige markt, waar zij kaarsen verkochten voor het goede doel.
We kregen inmiddels een cheque van € 2300 van deze rotary.
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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. Samen met PWC is een ondernemingsplan opgesteld en de
stichting heeft eveneens de ANBI status verworven.
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Vooruitblik 2015

Voor 2015 zijn we van plan om meer samen met de ondersteunende fondsen te zoeken naar
goede oplossing voor onze doelgroep. Zo zijn we voornemens om contacten met onze
doelgroep verder uit te breiden. Ook willen we folders en een website ontwikkelen voor de
aangepaste gamecontroller.
Er zal meer geld beschikbaar moeten komen voor onderhoud en een opknapbeurt van onze
instrumenten. Zo willen we onder andere de tweede serie van 10 instrumenten(saxofoons)
opknappen.
Ook onze aangepaste auto is aan een opknapbeurt toe.
Qua samenwerking willen de samenwerking met onze zusterorganisatie in de USA
uitbreiden en met MBO en HBO Studenten samenwerken voor technische ondersteuning.
Verder willen we ons uitleenprogramma uitbreiden voor volwassenen ouder dan 25 jaar. Tot
nu toe lag de focus op volwassenen en kinderen jonger dan 25.
Ook ons cursus aanbod gaan we in 2015 verder uitbreiden.
Tot slot zullen we nieuwe projecten starten zoals een muzikaal project met basisschool
Margriet en de vormgeving van ons project met de muzikale goochelkoffer.
Een belangrijk speerpunt wordt het aanleggen van een voorraad elektronische onderdelen
om de magic flute te kunnen blijven bouwen, omdat enkele leveranciers waarschijnlijk
stoppen met het produceren van zeer essentiële onderdelen.

5

Samenstelling en taken bestuur

Per 1 januari 2014
R.F. Pangalila, voorzitter
E.W. de Graaf, penningmeester
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I. ten Have, secretariaat
E. van Beelen, lid
J. de 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, aspirant lid (advies)
Per 31 december 2014
R.F. Pangalila, voorzitter
E.W. de Graaf, penningmeester
I. ten Have, secretariaat
E. van Beelen, lid
G.L.M. van den Bogaert, aspirant lid (advies)
J. Bos, lid (sponsoring)
R. van der Wel, lid ontwikkelen, promotie en activiteiten)
K. van Dijk, lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur)
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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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Balans per 31 december met toelichting

	
  	
  

	
  	
  
Activa

Vordering

2013

2014

€

€

€ 0,00

Passiva

2014

€

€

€ 16.520,-

Eigen
vermogen

€ 3.386,35

€ 7.004,08

€ 25.228.32

€ 19.745,24

€ 28.614,67

€ 26.749,32

Liquide
middelen

€ 28.614.67

€ 10.229,32

Kortlopende
schulden

Totaal
activa

€ 28.614,67

€ 26.749,32

Totaal
passiva

	
  

	
  	
  

	
  	
   	
  	
  

2013

	
  	
   	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  

Activa:
Vorderingen
De vordering per balansdatum betreffen de toegezegde bijdragen van Rijndam, sponsoring
en gift Audio Rhoon en een anonieme schenker alsmede de betaling van een workshop voor
stichting Kristal in maart 2014.
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Liquide middelen
De liquide middelen (€ 10.229,32) betreft de stand van de RABO bestuur rekening per 3112-2014. De stand van de liquide middelen is met € 18.385,35 gedaald ten opzichte van
2013.
Passiva:
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit nog te verrekenen salariskosten (€ 19.376,76), bank en
diverse kosten (€ 29,48) en de wegenbelasting van 2014 (€ 325,-).
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van € 7.004,08 is vrij besteedbaar in het kader van de doelstellingen
van de stichting. Het eigen vermogen is € 3.617,73 gestegen ten opzichte van 2013. Dit is
mede te danken de periodieke anonieme schenking van € 5.000,- en de toegezegde
bijdrage van Rijndam voor 2014.

8

Staat van baten en lasten 2013 met toelichting

Baten

	
  	
  

Donaties, giften en borg

	
  	
  
	
  

Fondsen en projecten

2013

2014

€ 24.713,93

€ 23.315,90

€ 0,00

€ 28.484,12

€ 7.500,00

€0

€ 11.527,00

€0

€ 3.556,33

€ 2.259,40

€ 10,00

€ 25,00

€ 631,45

€ 3.386,35

€ 47.938,71

€ 57.468,77

€ 19.950,43

€ 19.376,76

€ 5.290,74

€ 3.439,16

€ 13.685,84

€ 21.834,67

€ 3.790,00

€ 2.955,00

Productie CD’s

€ 555,39

0

Reparatie en onderhoud

€ 696,00

€ 2.086,45

Restitutie borg

€ 100,00

€ 0,00

Administratiekosten/diversen

€ 483,96

€ 772,65

Totaal

€ 44.552,36

€ 50.464,69

Saldo

€ 3.386,35

€ 7.004,08

•
•

	
  
	
  
	
  
	
  	
  

Game-it (Stichting on Wheels)
Adremo projecten (NSGK, stichting Coolsingel,
van Leeuwen Lignac stichting)

Workshops en optredens
CD Verkoop
Startpositie begin jaar

Totaal
Lasten
Ontwikkeling, PR en promotie
Reis en verblijfskosten
Aanschaf muziekinstrumenten, game-its en toebehoren
Teruggestorte incasso’s en bijdrages fondsen

8.1
-

Baten
Donaties:

In 2014 zijn meerdere donaties en schenkingen ontvangen en is doorgegaan met de in 2012
opgestarte periodieke incasso’s. Het totale bedrag is € 1.398,03 lager dan in 2013. Dit wordt
veroorzaakt door de expliciete aandacht voor sponsoring van projecten.
Versie 1.1.

7

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting “My Breath My Music”

-

Fondsen:

In 2014 hebben de volgende fondsen een bijdrage geleverd:
DSM GIST services, DaDa, Kinderziekenhuis Den Haag, stichting ABB Hulpkas, stichting
Skanfonds, stichting Elise Mathilde Fonds, stichting KFA en stichting Physico. De bijdragen
zijn verantwoord onder fondsen en projecten.
-

Workshops en optredens:

In 2014 zijn meerdere optredens en workshops gegeven. O.a. voor de mytylschool de
Regenboog uit Haarlem, Laurens Stadzicht, de Openbaar Onderwijs Groep, vereniging
Spierziekte en revalidatiecentrum Roessingh.
-

Startpositie:

2013 is gestart met een vermogen van € 3.386,35. Dit vermogen is mede dankzij een aantal
schenkingen gegroeid tot € 7.004,08
8.2
-

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 € 1851,58 gedaald ten
opzichte van 2013.

-

Aanschaf muziekinstrumenten, game-it en toebehoren
In 2014 zijn meerdere Adremo muzieksets en magic flutes aangeschaft.

-

Administratiekosten/diversen
Hieronder vallen o.a. de kwartaalbijdrage voor de RABO bestuur rekening,
banktransactiekosten, representatie, bedankkaarten en (les)bijdragen.
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Donaties in natura

Schenking van Fujitsu

Fujitsu ontwikkelt veel voor de gezondheidszorg. Zij schonken ons ons 5 fantastische
tablets waarmee kinderen met behulp van een usb controller en usb kastje en met
gebruikmaking van schakelknoppen zelfstandig muziek kunnen maken.
Een andere anonieme schenker heeft ons evenals vorig opnieuw € 5000 geschonken.
Hiervan konden we o.a de zeer versleten apparatuur, die we gebruiken bij onze optredens
vervangen en de bovengenoemde tablets van de firma Fujitsu van randapparatuur voorzien
en klaar maken voor het in bruikleen verstrekken.
We zijn beide schenkers hiervoor zeer dankbaar.

Versie 1.1.

8

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting “My Breath My Music”

10

Dechargeverklaring

Betreft: Decharge jaarrekening 2013
-

Voordelig resultaat van € 2.637.73
Vermogen per 31-12-2014 is € 7.004,08
Balanstotaal van € 25.769,32

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.: 15-04-2015
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