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Voorwoord voorzitter

Dit jaar was het beste jaar in ons 8 jarig bestaan. Mede dankzij twee grote giften van
anonieme schenkers konden we al onze doelen voor 2015 behalen. Fantastisch dat dit
mogelijk is. We zijn er uitermate blij en dankbaar mee. Onze sponsorwerver is hierbij zeer
actief geweest.

-

We konden het project van de muzikale goochelkoffer afronden;
We konden een nieuwe wachtlijst van 10 Magic Flutes wegwerken;
We konden mede dankzij het NSGK ook de tweede serie saxofoons opknappen en
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-

renoveren;
We konden ouder/begeleider cursussen organiseren;
We konden een voorraadje gyroskopen aanleggen;
Onze aangepaste auto werd helemaal opgeknapt door de firma Stoopman en deze
firma zorgt ook voor het onderhoud.

Onze welgemeende dank gaat uit naar: Twee anonieme schenkers, het NSGK, Stichting De
Witte Olifant, basisschool De Margriet, Serviceclub Overschie, Stichting Hulpkas ABB, het
KFA en Rijndam.
Robert Pangalila
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Activiteiten 2015

Workshops, demonstraties en lezingen
Dit jaar verzorgden we opnieuw een aantal workshops voor onze doelgroep. De workshop
op de Kom, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, was heel bijzonder. Kinderen
gingen muziek maken met behulp van de knoppen op de hoofdsteun van hun Adremo
rolstoel. Ons bezoek heeft geleid tot het opstarten van op een muzieklesgroepje van
kinderen met een Adremo rolstoel. Met name deze kinderen met ernstige motorische
beperkingen zijn bijzonder gebaat bij de technische mogelijkheden van onze
muziekinstrumenten en aanpassingen, waardoor ze met hoofdbewegingen knoppen kunnen
bedienen. Geweldig om te zien dat ze daardoor zelf muziek kunnen maken.
Op het Symposium Chronische Beademing bij Kinderen lieten wij zien dat
ademhalingsoefeningen leuk kunnen zijn! De presentatie van de Magic Flute en ander
elektronische speelmogelijkheden vonden gretig aftrek. Ruud van der Wel en Korneel Oskam
hadden hun handen vol aan de vele bezoekers.
Een heel bijzonder moment beleefden we tijdens een vrijetijdsmarkt voor leerlingen van
Mytylschool de Trappenberg in Huizen. Twee jonge kinderen uit een gezin lijden sinds enkele
jaren aan een progressieve stofwisselingsziekte. In korte tijd verslechterde bij beide kinderen
in hevige mate hun motorisch functioneren. Toen zij in aanraking kwamen met de door
Fujitsu geschonken tablets en de daarbij horende schakelaars en software konden zij
plotseling zelf muziek maken. Ontroerend om te zien hoe blij deze kinderen en hun ouders
waren toen ze te horen kregen dat zij na afloop van deze markt deze spullen in bruikleen
mee naar huis mochten nemen.
Pjotr en Daniel Bakelaar gaven tijdens een bijeenkomst van Middin in Rijswijk een
demonstratie van hoe je met een saxofoon en een Ipad samen muziek kunt maken. De
stichting Middin deelde deze ochtend via de wethouder Ipad’s uit aan cliënten van Middin.
Zij mogen de Ipad een half jaar lenen. Daniel oogstte veel bewondering met zijn presentatie.
Het is dan ook erg leuk om te zien hoe Pjotr en Daniel op elkaar ingespeeld zijn en elkaar
aanvoelen.
Op het Serious Gaming Experience, in Rijndam op de Westersingel gaven wij diverse
demonstraties met de Game-it, de aangepaste Playstation controller voor jongens met
Duchenne. Tijdens het Jackies weekend in De Rijp(Noord Holland) verzorgden we een
zelfde demonstratie voor jongeren met ademhalingsproblemen. Daarbij werden
mogelijkheden van de GroovTube getoond. Met dit instrument worden
ademhalingsoefeningen een stuk interessanter en leuker.
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Via skype hebben we mee gedaan met de ISATMA in de USA en daar is ook de eerste
workshop van My Breath My Music USA gegeven.
Samenwerking met Studenten van de Hogeschool Rotterdam
Drie groepjes studenten hebben in opdracht van onze stichting diverse projecten uitgevoerd.
Het uitgangspunt was hierbij dat zij een toepassing moesten verzinnen waarbij de adem als
input voor de computer wordt gebruikt. Er werd o.a. een systeem bedacht waar mee je door
middel van adem morse code kan genereren en er werd een interactieve website bedacht
waarmee je met de Magic Flute interactief kunt oefenen.
Deze studenten volgen de opleiding Mediatechnologie.
Samenwerking met de Duurzaamheidsfabriek
Dit tweede samenwerkingsverband vond 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 een spel bedacht
voor ernstig gehandicapte kinderen, de “ sjoelsjoeter” een geautomatiseerde sjoelbak. In
overleg is 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.
Onze nieuwe ambassadeur: Candy Dulfer
Vrijdag 14 augustus hielden vijf jongeren met een spierziekte of bewegingsstoornis een
bijzondere jamsessie met Candy Dulfer. De Magic Flute en haar saxofoon klonken samen
geweldig. Candy was zeer enthousiast over het muzikale talent van onze jonge muzikanten
en iedereen genoot zichtbaar van het samen musiceren. Met Candy Dulfer werden een
aantal bekende nummers gespeeld, maar vooral ook veel geïmproviseerd. Fantastisch
natuurlijk om met zo’n beroemde saxofonist samen te mogen spelen. Na deze jamsessie
heeft Candy meteen ingestemd om ambassadeur van onze stichting te worden.
Onze huisband “de Bridge Band”
De Bridge - Band bestaat uit zeer enthousiaste talentvolle leerlingen en ex leerlingen van
Mytylschool de Brug, aangevuld met vrijwilliger Joris van der Wel die op zijn gitaar mee
speelt. Ivo en Deva bespelen onze elektronische blaasinstrumenten, Elda het drumstel en
Anne zingt de sterren van de hemel.
De Bridge wint aan populariteit en laat zien dat mensen met een handicap een prima stukje
muziek kunnen maken en daaraan zelf heel veel plezier aan beleven. Onze huisband oefent
zelfs tijdens vakanties door!
U kunt ze boeken voor speciale gelegenheden.
Integratief project met basisschool De Margriet
De opbrengst van een goede doelendag van deze basisschool werd aan onze stichting
geschonken. We hebben alle leerlingen en personeel van De Margriet met een kort
verhaaltje en demonstratie van de Magic Flute kennis laten maken met onze stichting en op
de dag zelf met twee optredens van Quezaida laten zien wat je er mee kunt doen. Natuurlijk
wilden we ook enkele groepen van deze school kennis laten maken met de mytylschool.
De Classic Express
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Een uitgelezen moment hiervoor kwam met de komst van de Classic Express op 29 en 30
juni naar de Ringdijk. Drie groepen 8 van De Margriet en leerlingen van Mytylschool De Brug
bezochten samen om beurten een concert in deze rijdende concertzaal, die twee dagen
geparkeerd stond op ons parkeerterrein. Samen luisteren naar klassieke muziek en zien hoe
de Magic Flute hierbij gebruikt wordt. En dan samen met .Jan Bos de school rond. Een
aangepast zwembad, een mooie gymzaal en vooral die hele leuke speelplaats met allerlei
fietsjes en karretjes. De leerlingen van De Margriet keken hun ogen uit.
Zo’n integratief project is voor herhaling vatbaar.
Het laatste concert in de Classic Express boden we aan aan onze sponsoren en vrijwilligers
als blijk van dankbaarheid.
Het NSGK zorgde voor dekking van de kosten voor de beide scholen.
Project met de Witte Olifant
De Witte Olifant is een begrip in Hillegersberg omdat deze stichting 117 keer een
kledingbeurs georganiseerd heeft. Een deel van de opbrengst is voor goede doelen
bestemd. De opbrengst van de laatste beurs kwam ten goede aan ons. We ontvingen een
delegatie van hun bestuur op Rijndam en demonstreerde de Magic Flute en we vertelden bij
de meeting voorafgaande aan de beurs aan alle vrijwilligers over onze stichting.
We mochten een prachtige schenking van deze enthousiaste groep ontvangen.
Magic Flute CD
In september mochten wij het 1e exemplaar van de CD Caledonia in ontvangst nemen.
Gosse heeft de spierziekte ALS. Met de Magic Flute en speciale software uit Schotland kan
hij weer een authentiek doedelzak geluid produceren. Zeer indrukwekkend om te zien dat dit
mogelijk was.
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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. Naast de extra aandacht voor sponsoring met Jan Bos is in 2015
PR en communicatie opgepakt met ondersteuning van Jolanda Regenbogen.
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Vooruitblik 2016

Er staat een hoop op stapel voor 2016. Het belooft weer een bijzonder inspirerend jaar te
worden.Hier volgen een aantal projecten die wij hopen te realiseren.
Project 1: Ontwikkelen 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. Een bijkomend positief effect van een nieuwe versie is dat het
bouwen van het instrument minder arbeidsintensief wordt en dat in de toekomst de
uiteindelijke kostprijs lager zal zijn. De nieuwe Magic Flute zal sneller gemaakt kunnen
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worden. Dit laatste is een groot voordeel, omdat kinderen nu soms lang moeten wachten op
hun instrument. Een nieuwe versie ontwikkelen kost ongeveer 20.000 euro.
Project 2: ontwikkelen muzieksoftware voor kinderen met oogbesturing
Sinds kort is er tobii consumenten versie van oogbesturing uitgekomen. Dit maakt
oogbesturing bereikbaar voor meer kinderen binnen onze doelgroep. Zorgverzekeringen
vergoeden alleen als de oogbesturing als communicatie middel wordt ingezet, maar wij willen
de oogbesturing als creatief hulpmiddel gaan inzetten! En dus opnemen in onze uitleen
bibliotheek.
In samen werking met een vrijwilliger uit Duitsland, Tobias Koziowski, zijn wij een
muziekprogramma aan het maken voor mensen die oogbesturing gebruiken.
Het programma wordt straks gratis aangeboden door onze stichting. Tobias heeft zelf een
progressieve spierziekte.
Het ontwerp is een bloem, waarbij ieder blaadje een piano toets is. De toon klinkt zodra je
het blaadje met de muisaanwijzer aanraakt.
De bespeler kan de interne geluiden van windows gebruiken (microsoft wavetable). Maar hij
kan ook de geluiden van speciale muziek programma's aansturen ( cubase, reason, kontakt).
Voor ons is mooi geluid een essentieel onderdeel van muziekbeleving.
Oogbesturing wordt gebruikt door mensen met een ernstige vorm van spasticiteit of locked in
zijn.
Project 3: De GroovTube,
Eind 2015 besloten we de GroovTube op te nemen in onze uitleenbibliotheek.
In 2016 willen wij de uitleenbibliotheek uitbreiden met een aantal van deze nieuwe
apparaten. De GroovTube sluit je aan op de Ipad. Daarna kun je met spel en muziek je
longen trainen door middel van speciaal voor dit doel ontwikkelde apps. De GroovTube is
een zeer goede en zinvolle activiteit voor kinderen met een spierziekte.
Zij moeten namelijk hun ademhalingsspieren oefenen. Met games en muziek gaat dat bijna
vanzelf.
Project 4: De Push
De DJ's onder ons kunnen met de Push beats en synths op de computer aansturen.
De heer Jan van der Gaag van de firma Ableton AG heeft toegezegd ons in het voorjaar
2016 een aantal push exemplaren te schenken. Daarnaast heeft hij aangeboden om voor
liefhebbers van computermuziek een workshop te organiseren. De push is een hardware
instrument voor een speciaal software programma voor DJ's Live! De Ableton Push geeft je
hands-on controle over je melodielijnen, beats, geluiden en structuur van je nummer. De
belangrijkste elementen van het muziek maken komen nu binnen handbereik. De push is
geschikt voor jongeren die nog wel voldoende hand en/of voet functie hebben.

Project 5: instrumenten uitlenen aan Volwassenen
Vanaf 2016 willen wij het mogelijk maken dat ook volwassenen een instrument kunnen lenen.
Een aantal van onze bespelers benaderen de leeftijd van 26 jaar. Dit is de leeftijd dat men
niet meer in aanmerking komt voor het lenen van instrument op basis van het donateurschap
van 50 euro.
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Ook krijgen wij regelmatig vragen van volwassenen voor het lenen van een instrument. Een
aantal van hen heeft de ziekte ALS. Dat is een zeer progressieve ziekte. Wij gunnen deze
groep van harte de mogelijkheid om muziek te kunnen maken. Onze Magic Flute is hiervoor
een zeer geschikt muziekinstrument.
Wel vragen we dan een hogere bijdrage, namelijk € 15,- per maand.
Project 6: aanschaffen nieuwe Magic Flutes
Evenals voorgaande jaren blijft de Magic Flute het belangrijkste instrument. Er is voortdurend
vraag naar dit instrument. Evenals voorgaande jaren willen wij ook weer een aantal van deze
instrumenten aanschaffen.
Project 7: Magic Flute cursus
Bij het in bruikleen geven van de Magic Flute hoort een workshop over hoe en wat je er mee
kunt doen en natuurlijk een demonstratie van een gebruiker. Christiaan helpt ons hierbij.
Ook dit jaar willen we weer een aantal van deze cursussen voor jongeren/ouders/
begeleiders/therapeuten organiseren.
Samenwerking met Utah State University
We zijn benaderd door deze Amerikaanse universiteit. Zij zijn op zoek naar mogelijke
opdrachten voor studenten. Zij waren zeer onder de indruk van onze stichting en onze
uitvindingen. Utah State University is bekend over de hele wereld om zijn intellectuele en
technologisch leiderschap. Zij willen graag een opdracht voor ons uitvoeren. Een van onze
ideeën is de Breathstrummer. Een apparaat waarmee de snaren van een gitaar kunnen
worden aangeslagen door middel van de adem. Dat lijkt hun een mooie opdracht. Wordt
vervolgd!
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Samenstelling en taken bestuur

Per 1 januari 2015
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 2015
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)
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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

2014

2015

€

€

15.540
,-

Passiva

2014

2015

€

€

10.209,95

Eigen
vermogen

6.024,08

6.777,50

19.745,24

40.653,02

25.769,32

47.430,52

Liquide
middelen

10.229,32

37.220,57

Kortlopende
schulden

Totaal
activa

25.769,32

47.430,52

Totaal
passiva

Activa:
Vorderingen
De vordering per balansdatum betreffen de toegezegde bijdragen van Rijndam, een tweetal
sponsorbijdragen voor 2015 en een terugstorting van een onterechte incasso in 2015.
Liquide middelen
De liquide middelen (€ 37.220,57) betreft de stand van de RABO bestuur rekening per 3112-2015. De stand van de liquide middelen is met € 27.010,62 gestegen ten opzichte van
2014.
Passiva:
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit nog te verrekenen salariskosten (€ 21.738,63) en de
aankoop van 5 magic flutes en 5 Groovtubes, bank en diverse kosten (€ 371,84) en de
wegenbelasting van 2015 (€ 328,-).
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van € 6.777,50 is vrij besteedbaar in het kader van de doelstellingen
van de stichting. Het eigen vermogen is € 753,42 gestegen ten opzichte van 2014.
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Staat van baten en lasten 2015 met toelichting

Baten

2014
Donaties, giften en borg
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€ 22.335,90

2015
€ 56.961,45
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Fondsen en projecten
Workshops en optredens
CD Verkoop
Startpositie begin jaar
Totaal

€ 28.484,12

€ 21.221,97

€ 2.259,40

€ 837,00

€ 25,00

€ 0,00

€ 3.386,35

€ 6.024,08

€ 56.488,77

€ 85.044,50

Lasten
Ontwikkeling, PR en promotie
Reis en verblijfskosten

€ 19.376,76

€ 21.836,38

€ 3.439,16

€ 2.035,99

Aanschaf muziekinstrumenten, game-its en toebehoren

€ 21.834,67

€ 50.214,36

Teruggestorte incasso’s en bijdrages fondsen

€ 2.955,00

€ 1.860,-

Reparatie en onderhoud

€ 2.086,45

€ 1.998,15

€ 772,65

€ 322,12

Totaal

€ 50.464,69

€ 60.082,82

Saldo

€ 6.024,08

€ 6.777,50

Administratiekosten/diversen

8.1

Baten

In 2015 zijn meerdere donaties en schenkingen ontvangen en is doorgegaan met de in 2012
opgestarte periodieke incasso’s. Het totale bedrag is € 25.918,- hoger dan in 2014.
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 € 1403,17 gedaald ten
opzichte van 2014.

-

Aanschaf muziekinstrumenten, game-it en toebehoren
In 2015 zijn meerdere Adremo muzieksets en magic flutes aangeschaft.

-

Administratiekosten/diversen
Hieronder vallen o.a. de kwartaalbijdrage voor de RABO bestuur rekening,
banktransactiekosten en verzekeringen.
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Dechargeverklaring

Betreft: Decharge jaarrekening 2015
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-

Voordelig resultaat van € 753,42
Vermogen per 31-12-2015 is € 6.777,50
Balanstotaal van € 47.430,52

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.: 30-03-2016
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