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1 Voorwoord voorzitter 
 
2019 was voor My Breath My Music een topjaar:  
Het uithangbord voor de stichting is de Bridge band. De muzikanten in deze band zijn 
stuk voor stuk een inspiratie voor alle kinderen met een beperking. Ze laten zien dat 
je met een (ernstige) beperking muzikaal op een heel hoog niveau kan meedoen. Er 
zijn veel optredens geweest, waardoor we veel mensen hebben kunnen inspireren. 
Muzikale hoogtepunten waren de optredens op North Sea Round Town en de 
masterclasses van onder anderen Candy Dulfer. 
  
Bij de vele optredens maar zeker ook bij de talrijke lezingen en beurzen in binnen- en 
buitenland hebben we heel veel mensen ontmoet. Dit heeft ertoe geleid dat we dit 
jaar weer meer Magic Flutes en Groovetubes in ons uitleenprogramma hebben 
opgenomen. Naast de Magic Flute hebben we meer instrumenten (waaronder een 
gitaar en xylofoon) aangepast, zodat ze bespeelbaar worden voor kinderen met een 
beperking. We hebben gebouwd aan een netwerk, zodat kinderen met een beperking 
ook echt muziekles krijgen.  
    
Ruud, de founding father van MBMM en het creatieve brein achter veel van de 
aangepaste instrumenten, is - geheel terecht – koninklijk onderscheiden.  Het 
bestuur is onder de indruk van en dankbaar voor zijn tomeloze inzet om zoveel 
mogelijk kinderen met een beperking een zinvolle vrijetijdbesteding te geven in de 
muziek en ze de kracht van muziek te laten ervaren. Door zoveel mogelijk de 
vindingen van Ruud open source beschikbaar te stellen via onze website proberen 
we zijn gedachtegoed duurzaam te verankeren en verbreden onder de doelgroep. 
  
Tot slot hebben we in 2019 de basis gelegd voor een nieuwe activiteit van de 
stichting, die we in 2020 verder gaan uitrollen: aangepast gamen.  
  
We zijn trots op wat we bereikt hebben en we zien uit naar het nieuwe jaar, waarin 
we hopelijk gesteund, door een of meer fondsen onze activiteiten verder kunnen 
uitbouwen. Iedereen muziek, ongeacht je beperking. Dat is ons doel. 
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2 Activiteiten 2019 
 
We hebben wederom een druk jaar achter de rug met veel activiteiten en contacten 
in binnen en buitenland. 
 

2.1 Activiteiten op een rij  
 
6 januari Jubileum concert stichting My Breath My Music, de Kroepoekfabriek, 

met de Bridge + Korneel, Christian, Yasho, Yrsa, Marleen en Maaike 
-Vlaardingen, Nederland 

16 januari Workshop: Project Able Orchestra – het Orkest van het Oosten – 
Nijmegen, Nederland 

11 – 12 februari Iedereenmuziekdag, met optredens, workshops en de classic 
express en Anne, Mytylschool de Brug, Rotterdam – Nederland 

18 februari Teamwork makes the dreamwork, nationaal symposium van 
Belgische CP-centra – Gent, Belgie 

21 februari Talenten avond – scholengemeenschap Wolfert – Rotterdam, 
Nederland 

4 – 8 maart Lorentz Center workshop: Music, Computing and Health – Lorentz 
center, Leiden, Nederland 

20 – 22 maart Eucrea Soundform: Instrumente für alle – Symposium / Konzerte / 
Präsentationen – Hamburg, Duitsland 

27 maart Workshop muziektechnologie – ArtEZ conservatorium – Enschede, 
Nederland 

7 april Ambassadeursbijeenkomst ik ga EMB – de verbindende kracht van 
technologie voor jongeren met een ernstige lichamelijk of 
meervoudige beperking – Nederland 

9 april Voorjaarssymposium Kinderfysiotherapie NVFK – adembenemend, 
Hagaziekenhuis (Juliana Kinderziekenhuis) - Den Haag, Nederland 

10 april Conferentie NEXT STOP: Onbeperkt Kunst & Cultuur, Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst - Antropia Zeist,  
Nederland 

26 april Ruud van der Wel ontving een koninklijke onderscheiding 
21 mei Ruud en Karin gaven een interview op Radio 1 in het programma: 

Langs de Lijn En Omstreken 

11 juni Masterclass Candy Dulfer en Trio Brock – Rotterdam, Nederland 
24 augustus Barbecue met de Bridge Band en naasten  – Rotterdam, Nederland 
25 september De Bridge LIVE tijdens de Sportbeurs voor kinderen met een 

beperking. Basalt Revalidatie – Leiden, Nederland 
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5 oktober Lustrum congres keypoint neurorevalidatie. ‘Neurorevalidatie: what’s 
new?! Innovatie in de Neurorevalidatie’. – Nederland 

9 oktober Stichting Zomerkind – workshop voor behandelaren KDC – Nieuw-
Beijerland, Nederland 

12 oktober Gouda Niks mis mee festival , optreden De Bridge (oude stadhuis) – 
Gouda, Nederland 

4 november Workshops HersenletselCongres in congrescentrum ReeHorst te Ede 
– Nederland 

12 november Workshop “Onbeperkt muziek inclusieve muziekeducatie door 
muziek- technologie. Symposium Miracles of Music” Hilversum, 
Nederland 

12 november Benefietavond kunst en cultuur voor mensen met een beperking 
Cultuurkoepel – Heiloo, Nederland 

14 november Muziekworkshops – EVMB dag Carante – Beleefdag ik ga EMB 
- Eemnes, Nederland 

16 november Commap Jaardag met De Bridge – Uden, Nederland 
19 december Kerstconcert Kiem onderwijs met zorg – Dordrecht, Nederland 

 

2.2 Uitgelichte activiteiten 
 

2.2.1 Jubileumconcert stichting My Breath My Music 
 
Op 6 januari was het zover: in de Kroepoekfabriek in 
Vlaardingen werd het 10-jarig jubileum van My 
Breath My Music gevierd. Met optredens van o.a. De 
Bridge, Korneel, Christian, Yrsa, Yasho en Marleen 
en de presentatie van het jubileumboek 'MAGIC.'  
Het was koud in de zaal, maar desondanks was het 
een bijzonder sfeervolle en geslaagde middag, 
waarbij de muziek van 'onze' muzikanten natuurlijk 
weer centraal stond.  
 

2.2.2 Iedereen Muziek Dagen  
 
Op 11 en 12 februari 2019 bezocht de classic express 
MYTYLschool de Brug. 
Dankzij het Panfonds konden veel leerlingen een concert 
mee maken in deze unieke rijdende concert zaal. Drie 
studenten van het conservatorium lieten zien en horen dat 
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klassieke muziek heel mooi is. We ontdekten dat je heel verschillende gevoelens en 
gedachten kunt hebben als je luistert. 
Daarnaast werden er diverse muziekactiviteiten 
binnen de school georganiseerd. Muziek neemt een 
voorname plaats in op de Brug. Dankzij Ruud en het 
team van muziektherapeuten ontdekten veel kinderen 
dat muziek veel mogelijkheden biedt om je te 
ontwikkelen, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. 
My Breath My Music zorgt daarbij voor technische 
mogelijkheden en aanpassingen. Dat jullie mogelijkheden 
hebben, hebben we kunnen zien jullie optredens van veel tijdens het onderdeel 
“Open Podium” van deze muziekdagen. 
 

2.2.3 Ruud ontvangt koninklijke onderscheiding 
 
Ruud heeft de afgelopen jaren zo veel betekend voor kinderen en jongeren 
met een beperking, dat de uitspraak: "hij verdient een lintje!" vaak gehoord 
is. Dit jaar was het dan zo ver. Na veel mailen met de 
gemeente en het verzamelen van internationale 
aanbevelingen was het dan eindelijk gelukt. En niet 
zomaar een lintje maar hij kreeg de titel: Officier in de 
orde van Oranje-Nassau. Dit is de Hofstee 
onderscheiding die iemand de eerste keer kan krijgen. 
Natuurlijk heeft hij dit zeer verdient en is iedereen hier 
enorm trots op.  
 

2.2.4 De Bridge speelt North sea roundtown 
 
North Sea Round Town is het fringe festival van 
North Sea Jazz Festival, met het beste dat de 
stad te bieden heeft aan jazz, blues, soul, funk, 
hiphop, pop, elektro, improvisatie en crossovers. 
Op onverwachte plekken, pop-up’s en jazz-
podia.  
De Bridge Band is de huisband van stichting My 
Breath My Music. Alle leden van deze band 
hebben een zichtbare of onzichtbare beperking, 
maar zodra zij spelen vergeet je dit snel! Stuk voor stuk zijn het muzikale talenten. 
Onder leiding van Ruud van der Wel, initiatiefnemer van stichting My Breath My 
Music, treden zij op verschillende gelegenheden op. De formatie verschilt van 3 tot 9 
leden. Dit jaar mochten ze voor het eerst op North sea roundtown spelen. Dit was 
een grote eer! In totaal hebben zij op drie verschillende locaties opgetreden. De 
organisatie was erg te spreken over de optredens en heeft al aangegeven De Bridge 
bij de volgende editie weer uit nodigen.  
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2.2.5 optreden "Gouda, niks mis mee!" 
 
De GAB (Goudse Adviesraad voor mensen 
met een beperking) en de SOG 
(Samenwerkende ondernemers Gouda) 
bundelden hun krachten om te laten zien 
dat iedereen welkom is in Gouda, 
ongeacht de aard van de beperking. Er 
waren rolstoeldansers, rolstoelstunters en 
er was en blinde cabaretier. Alles werd 
gebracht met een vleugje humor en een 
knipoog. De Bridge mocht optreden in de 
Burgerhal, dit zit gevestigd op de begane 
grond van het historische stadhuis van Gouda.  
 

2.2.6 Masterclasses van Candy Dulfer en Trio Brock 
 
Natuurlijk willen wij ervoor zorgen 
dat onze muzikanten steeds beter 
worden in het bespelen van hun 
instrumenten. Wat is er nu leuker 
dan dit van echte professionals te 
leren? De enige echte Candy Dulfer 
stond ook dit jaar weer voor ons 
klaar voor een fantastische 
samenwerking. Candy Dulfer heeft 
muzikanten die de Magic Flute 
bespelen begeleid en voor alle andere muzikanten waren er ook masterclasses. 
Deze werden onder andere gegeven door Trio Brock. Met dit jazz trio hebben we 
tijdens North Sea Round Town een fantastische samenwerking opgebouwd en zij 
stonden ook nu paraat om hun kennis te delen.  
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3 Stand van de stichting einde verslagjaar 
De stichting heeft een voltallig bestuur dat 4-6 keer per jaar bijeenkomt. Van deze 
bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. Het bestuur heeft in 2019 dezelfde 
samenstelling als het voorgaande jaar.  

4 Vooruitblik 2019 
 
De huisband van onze stichting wordt steeds vaker geboekt. Dit is natuurlijk 
fantastisch voor onze muzikanten. Er staat ons dan ook een druk jaar te wachten met 
onder andere twee optredens in Duitsland en wederom tijdens North Sea Round 
Town.  
 
Naast muziek gaan wij ons ook richten op gamen voor mensen met een beperking. 
Dit doen we met een Xbox met randapparatuur. We gaan onderzoek doen naar de 
behoefte hieraan om het vervolgens wellicht te faciliteren voor deze doelgroep. 
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5 Samenstelling en taken bestuur 
 

Per 1 januari 2019 
- A.E.M. van den Boom, voorzitter 
- E.W. de Graaf, penningmeester 
- L. Hageman, secretaris 
- A.L. van Trirum, (PR en communicatie) 
- J. Bos, lid (sponsoring) 
- R. van der Wel, lid (ontwikkelen, promotie en activiteiten) 
- K. van Dijk, lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur) 

Per 31 december 2020 
- A.E.M. van den Boom, voorzitter 
- E.W. de Graaf, penningmeester 
- L. Hageman, secretaris 
- A.L. van Trirum, (PR en communicatie) 
- J. Bos, lid (sponsoring) 
- R. van der Wel, lid (ontwikkelen, promotie en activiteiten) 
- K. van Dijk, lid (muzikant, PR, beheer bruikleenapparatuur) 
 

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 2019 met toelichting 
 

 
              
  Activa 2018 2019   Passiva 2018 2019   

    € €     € €   

  Vordering 10.150,00 10.150,00   Eigen vermogen 16.532,73 11.437,42   

                  

  Liquide 
middelen 28.112,05 25.952,38   Kortlopende schulden 21.729,32 24.664,96   

                  

  Totaal activa 38.262,05 36.102,38   Totaal passiva 38.262,05 36.102,38   

                  
 

7.1 Activa: 
Vorderingen 
De vordering per balansdatum betreft de toegezegde bijdragen van Rijndam en de 
vergoeding van stichting Adventure Geuko. 
Liquide middelen 
De liquide middelen (€ 25.952,38) betreft de stand van de RABO-bestuur rekening 
per 31-12-2019. De stand van de liquide middelen is met € 2.159,67 gedaald ten 
opzichte van ultimo 2018. 

7.2 Passiva: 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden bestaan uit een reservering voor salariskosten (€ 
20.609,75), aanschaf muziekinstrumenten en toebehoren € 839,86, administratie en 
bankkosten (€ 527,88, kosten optredens € 1.433,05 en reiskosten en verblijfskosten 
van 2019 (€ 1254,42). 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van € 11.437,42 is vrij besteedbaar in het kader van de 
doelstellingen van de stichting. Het eigen vermogen is € 5.095,31 gedaald ten 
opzichte van 2018.  
  

Afb. 8: Balans  
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8 Staat van baten en lasten 2019 met toelichting 
 

Baten 2018 2019 
  Donaties, giften en borg € 61.798,76 € 33.029,35 

  Fondsen € 6.861,05 € 16.900,00 

  Workshops en optredens € 200,00 € 892,10 

  Startpositie begin jaar € 9.393,55 € 16.532,73 

Totaal:   € 78.253,36 € 67.354,18 

Lasten 		 		
  Ontwikkeling, PR en promotie € 22.366,48 € 21.485,69 

  Kosten optredens € 1.331,74 € 2.577,05 

  Reis en verblijfskosten € 3.876,90 € 3.507,09 

  Aanschaf muziekinstrumenten, game-its en toebehoren € 16.374,35 € 26.497,01 

  Aanschaf auto € 17.450,00 € 0,00 

  Reparatie en onderhoud instrumenten € 99,00 € 0,00 

  Administratiekosten/diversen € 222,16 € 1.849,92 

Totaal:   € 61.720,63 € 55.916,76 

Saldo € 16.532,73  € 11.437,42  

8.1 Baten 
In 2019 zijn meerdere donaties en schenkingen ontvangen en is ook doorgegaan 
met de periodieke incasso’s. De ontvangsten zijn € 18.038,36 gedaald ten opzichte 
van 2018.  

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 € 369,81 gedaald ten 
opzichte van 2018.  

Aanschaf muziekinstrumenten, game-it en toebehoren 
- In 2019 is € 10.122,66 meer uitgegeven aan muziekinstrumenten, game-it’s en 

toebehoren. 
Administratiekosten/diversen 
- Hieronder vallen o.a. de kwartaalbijdrage voor de RABO bestuur rekening, 

banktransactiekosten en verzekeringen. 
  

Afb. 9: O
verzicht baten en lasten  
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9    Dechargeverklaring 
 
 

Betreft: Decharge jaarrekening 2019 
 
 

- Nadelig resultaat van € 5.095,31 
- Vermogen per 31-12-2019 is € 11.437,42 
- Balanstotaal van € 36.102,38 

 
Het bestuur van de stichting heeft deze cijfers goedgekeurd en verleent decharge 
aan de penningmeester voor het gevoerde financieel beheer. 

 
Hoogachtend,  
 
Namens het bestuur 
 
A.E.M. van den Boom 
 

 
 

Voorzitter 
 
 
d.d.: 31-03-2020 
 
 


