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De stichting Contact & muziek is opgericht op 5 juli 2010 en door de
belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is
sinds 1 januari 2013 ook een culturele ANBI. Een gift aan onze stichting is
hierdoor voor 125 % aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.
Alle activiteiten en initiatieven van de stichting komen voort uit de
(onderlinge) samenwerking van woon- en werkgemeenschap Contact & muziek.
Leonoor, de initiatiefneemster, zij begeleidt het geheel en zet de activiteiten in
gang. Jeannette, Marthe en Erik helpen bij de voorbereiding en de uitvoering.
“ Alles wat je aandacht geeft groeit,
wat je liefde geeft bloeit”.

De stichting heeft in 2016 bijgedragen aan de volgende activiteiten:
–
–
–
–
–
–

muzikale ontmoeting met piano en muziekles
promotiefilm Contact & muziek
bezoek aan 7 ecodorpen en woongemeenschappen.
project Wijzer Werven
zang bij dialoog 'verbinding verbroken' Centrale Bibliotheek.
open huis Nationale Duurzame Huizenroute

De activiteiten dragen bij aan (sociale) bewustwording door contact,
communicatie en samenwerking tussen mensen te bevorderen door middel van
gesprekken, ontmoetingen, meditatie, kleur en muziek.
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pianoles en ontmoeting – 2 januari, 7 en 19 maart, 23 aprill 2016

Leonoor geeft pianoles

promotiefilm Contact & muziek – Landelijke Vereniging
Gemeenschappelijk Wonen (LVGW)
Naar aanleiding van een vraag van de landelijke vereniging voor
gemeenschappelijk wonen heeft Leonoor een film gemaakt van onze
woongroep.

We laten wij zien wat je door echt samenwerken en met elkaar wonen op kan
bouwen: de uitstraling van ons kleurig geverfd huis, het tekenen met potlood
van de gekleurde muzieknoten, 4 stemmig a capella zang, pianospel van
Leonoor, voorbeeld van zorg, omgaan met ouderen, in het contact met de
moeder van Leonoor, liefde voor de natuur(lijkheid), onze tuin. Het resultaat is
erg mooi geworden: http://youtu.be/TmsuPLkqHZI
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Eigen woonproject, bezoek aan zeven verschillende ecodorpen en
initiatieven
Dit jaar besluiten we dat we op zoek willen gaan naar een geschikte woonplek met
meer groen om ons heen om op een meer natuurlijke manier van leven onze sociale
en muzikale activiteiten en onze duurzame en sociale manier van leven met meer
mensen te kunnen delen. Om ideeën en inspiratie op te doen en iets van onze
ervaringen te delen met deze nieuwe initiatieven, bezoeken we 7 bestaande en
beginnende ecologische woon- en werkgemeenschappen in Nederland.
Op onze website is een pagina met bezoek aan zeven ecodorpen in 2016

Strowijk IEWAN bij Nijmegen,
6 augustus 2016 48 huizen

Een bezoek aan een huis van stro en leem
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Wijzer Werven - trajectbegeleiding vanuit het ministerie van OCW
We hebben meegedaan aan een begeleid traject van Wijzer Werven,
gefinancierd door het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om
culturele ANBI's in staat te stellen in hun eigen fondsenwerving/financiering te
voorzien. We hebben daarvoor onze ideeën voor een eigen woonproject – een

woongemeenschap met zorg, meditatie en muziek beschreven:
http://www.contactmuziek.nl/woonproject.html
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Utrecht in dialoog - 'verbinding verbroken', Centrale Bibliotheek
Op een bijeenkomst van Utrecht in
dialoog met als onderwerp 'verbinding
verbroken' op 22 september in de
Centrale bibliotheek in Utrecht, zingen
we “Help elkaar sociaal te zijn”, mooi
van toepassing in een gesprek dat gaat
over hoe kom je in contact met elkaar,
met familie, buren, vrienden en
kennissen, hoe herstel je sociale relaties,
hoe met isolement en eenzaamheid om
te gaan.

open huis Nationale Duurzame Huizenroute – 5 november 2017
Met ons huis doen we al een aantal jaar mee aan
de duurzame huizenroute, een nationaal initiatief
om de verduurzaming van huizen te stimuleren.
Buren en geïnteresseerden kunnen een duurzaam
huis bezoeken. Ons huis was door een luchtwarmtepomp net energie neutraal!! Een verslag
van het bezoek staat op onze website
http://www.contactmuziek.nl/Nationale-DuurzameHuizen-Route-5-november-2016.html
Met een bijzondere ontmoeting van een vader met
zijn dochtertje die ook kwamen vanwege de muziek.
Het hele gezin, vader, moeder en de tweeling zijn
daarna nog een keer langs geweest om de met
potlood door Jeannette prachtig getekende
gekleurde muzieknoten te zien en mee te spelen met
onze zelfgemaakte bamboefluiten van één toon. Voor
iedereen altijd een bijzondere en onvergetelijke
ervaring. Kinderen uit een kinderdagverblijf
herinneren zich Leonoor en de muziek nog als ze 5 of
6 jaar zijn!
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De door Leonoor samengestelde muziekboeken en de met de hand getekende
bladmuziek, waar veel werk en voorbereiding in zit, zijn bijzonder mooi geworden.
Jeannette tekent de muziek al heel veel jaren, soms een aantal uren per dag met de
hand met kleurpotlood. Erg mooi en inspirerend om te zien wat kleuren met noten
doen. Klankkleur, een term die in de muziek veel gebruikt wordt, wordt zo wel erg
mooi uitgebeeld.

Jong en oud zijn gefascineerd door de noten. Nooit zullen mensen zo blijven kijken
naar de traditionele zwarte muzieknoten. Door steeds van kleur te wisselen bij elk
nieuw lied of muziekstuk, blijven kinderen noten lezen en zullen ze nooit kleuren
gaan lezen, zoals in alle bestaande methodes met gekleurde noten waar de kleur de
naam van de noten overneemt en een c geen c meer is, maar bijvoorbeeld rood. In
de door Leonoor ontwikkelde methode met gekleurde noten blijft een c een c,
omdat de plaats op de notenbalk bepalend blijft voor de notennaam, de kleuren
nemen dat niet over. 'Zo blijven kinderen intelligent' en is de overstap naar de
traditionele zwarte muzieknoten altijd makkelijk.
Kinderen zijn wel geschokt als Leonoor hen na een aantal maanden met de
gekleurde noten te hebben lesgegeven vertelt dat 'in het echt' de noten zwart zijn,
'oh, wat erg' zeggen ze dan. 'Dat vinden wij ook' zeg ik, 'daarom zijn we noten
kleuren gaan geven'.
We hebben 35 muziekboeken via internet laten afdrukken. We hebben Jeannette
een vrijwilligersvergoeding toegekend, die zij graag weer aan de stichting ten goede
wilde laten komen.
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jaarrekening 2016
verlies- en winstrekening

1
2
3
4
5

uitgaven

2016

2015

ontmoeting en muziek
muziekonderwijs
bankkosten
publiciteit
overige kosten

1.272
99
212
734

1.275
795
98
636
8

€

2.317

€

2.812

inkomsten
6
7
8

giften
overige
nadelig saldo

215
9
2.093
€

2.317

322
15
2.475
€

2.812

balans
activa
1
2

betaalrekening
spaarrekening

374
1.549
€

1.923

77
3.940
€

4.017

passiva
3

nog te besteden

1.923
€

6

1.923

4.017
€

4.017

toelichting op de jaarrekening 2016
algemeen
De jaarrekening heeft betrekking op sociale, educatieve en muzikale activiteiten
van Stichting Contact & muziek. Woongroep en muziekkwartet Contact & muziek
verzorgt de sociale en muzikale ontmoetingen. In 2016 heeft de stichting
financieel bijgedragen aan muziek-en pianoles, spontane optredens 4 stemmig
a capella zang in ecodorpen en tijdens bijeenkomsten.

verlies- en winstrekening
1. ontmoeting en muziek
- muzikale ontmoeting piano
- ontmoeting en muziek, 7 ecodorpen
- ontmoeting en muziek, sept okt nov:

Utrecht

212
742

zang, 4-stemmig a capella

. dialoog Centrale Bibliotheek

Utrecht
Eindhoven

. bijeenkomst Omslag Eindhoven
. open huis Nationale Duurzame Huizen Route

Utrecht
Utrecht

muziekles
btw

50
125
100
25
18

318

€ 1.272
4. publiciteit, promotiefilm
samenstelling film ter promotie en uitleg over
de woon-en muziekgroep Contact & muziek

€

212

€

734

5. overige kosten
nieuw woonproject, begeleiding vanuit Wijzer Werven
voor fondsenwerving ANBI's

Het bestuur van Stichting Contact & muziek heeft Jeannette een vrijwilligersvergoeding van
€ 1.500 toegekend, vanwege het bijzondere tekenwerk van de met potlood gekleurde
muzieknoten, lesmateriaal voor kinderen en volwassenen. Jeannette heeft afgezien van de
de vergoeding, omdat zij die graag weer aan de stichting ten goede wilde laten komen.
De uitgaven gemaakt door stichting Contact & muziek zijn ter bevordering van
contact, communicatie en samenwerking door middel van muziek en ontmoeting.

Utrecht, juni 2017
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Het jaarverslag 2016 is ook te zien op de website
van Contact & muziek op de pagina stichting.
stichting Contact & muziek
culturele ANBI

contactmuziek@lombok.nl
www.contactmuziek.nl

Billitonstraat 6
3531 HJ Utrecht
030-2942625

NL30 TRIO 0198 3198 78

Alle sociale en muzikale activiteiten en initiatieven zijn met veel liefde
ondersteund door Stichting Contact & muziek
Met een gift of donatie* ondersteun je de initiatieven en activiteiten van de
stichting en draag je bij aan sociale bewustwording en duurzame
samenwerking.
“Praten over je gevoel en je wensen uitspreken,
is essentiële voeding voor je ziel, geest en lichaam”.

De stichting Contact & muziek is 5 juli 2010 opgericht en aangemerkt als
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Sinds 1 januari 2013 zijn we als
stichting ook een culturele ANBI. Een gift aan onze stichting is hierdoor voor
125 % aftrekbaar (*) in de aangifte inkomstenbelasting.
*) Dit geldt vanaf € 60,- tot een maximum van € 1.250,- p/j, voor alle giften die je in een
jaar doet aan een ANBI stichting of instelling. Een periodieke gift met een minimale
periode 5 jaar is in zijn geheel voor 125% aftrekbaar.
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