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Inleiding
Het Ebony Ensemble is een onafhankelijk instrumentaal ensemble, in 2012 opgericht door de in
Zoetermeer wonende dirigent en artistiek leider Michel Havenith. Het ensemble is samengesteld uit
professionele musici uit Zoetermeer en omstreken. De bezetting is afhankelijk van het programma en
varieert tussen 7 en 11 musici, waarbij regelmatig wordt samengewerkt met een solist.
Met een enkele uitzondering trad het Ebony Ensemble, tot nu toe, op in diverse steden in ZuidHolland. De productie van concerten wordt verzorgd ‘Kleine steentjes muziek’.
In januari 2017 werd de Stichting Ebony Ensemble opgericht die onder meer als doel heeft het
ondersteunen van het Ebony Ensemble met name door het werven van fondsen. Twee vrijwilligers
verlenen tijdens het Najaarsconcert voor het eerst hun medewerking als host en met logistieke
ondersteuning.
De Stichting Ebony Ensemble is opgericht op 30 januari 2017 met als statutaire zetel Zoetermeer.
Aanleiding voor de oprichting van de Stichting Ebony Ensemble was het verruimen van de
mogelijkheden van fondswerving en daarmee het bieden van financiële ondersteuning voor zowel
programmaverruiming als –verbreding van het in 2012 opgerichte ensemble.
Omdat het streven van de Stichting Ebony Ensemble is om, als basis voor deze financiele
ondersteuning, zoveel mogelijk ruimte te bieden aan donateurs, past in dit streven ook het verkrijgen
van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi-status). Dit beleidsplan is opgesteld conform
de eisen voor een ANBI-status.
Het beleidsplan is door het bestuur in 2017 vastgesteld, en wordt jaarlijks geëvalueerd en indien
nodig aangepast.
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Factsheet
Naam

Stichting Ebony Ensemble

Adres

Laan van Nieuw Oosteinde 318
2274 GG Voorburg

Oprichting bij
notariële akte

30 januari 2017

URL

www.ebony-ensemble.nl

Voorzitter

Jennifer Wijsman - Kok

Email

info@ebony-ensemble.nl

Penningmeester

GertJan Swart

Rek.nr.

NL64RABO0318 2478 52

Secretaris

Ron Hersmis

KvK nummer

67948030

RSIN

857238590

Thema's

Het bevorderen van cultuur in
nationaal en internationaal
verband.

ANBI

In aanvraag

Statutaire
doelstelling

Stichting Ebony Ensemble heeft tot doel:
a. cultuur in nationaal en internationaal verband te bevorderen;
b. het voor een breed publiek toegankelijk maken van cultuur;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort
niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene culturele belang, meer
specifiek het stimuleren van een bredere muzikale belangstelling voor het Ebony
Ensemble, en -beoogt niet het maken van winst.

Tijdsbestek plan

2017 - 2021
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Strategie en doelstelling
Doelstelling van de stichting:
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van cultuur in nationaal en internationaal verband.
b. Het voor een breed publiek toegankelijk maken van cultuur.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene culturele belang en beoogt niet het
maken van winst.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het financieel ondersteunen van het Ebony Ensemble bij haar activiteiten.
• Het organiseren en uitvoeren van concerten en overige culturele projecten.
• Het bieden van een donatieplatform voor particulieren en/of bedrijven.
• Het verwerven, aanwenden en beheren van fondsen.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene culturele belang, meer specifiek het
stimuleren van een bredere muzikale belangstelling voor het Ebony Ensemble, en -beoogt niet het
maken van winst.
Besteding liquidatiesaldo
Bij ontbinding van de stichting wordt het batig saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een
daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling.

Beleid en Strategie
Het Ebony Ensemble wil aantonen dat de professionele uitvoering van klassieke werken in
ensemblebezetting tot bloei kan komen, om te beginnen in thuisbasis Zoetermeer en daarna op
regionaal en nationaal niveau. In Zoetermeer neemt het Ebony Ensemble als enige professionele
klassieke muziek ensemble een pioniersrol in. De benoeming onlangs vna Huisgezelschap vna het
Stadstheater Zoetermeer creeert een algemeen stimulerend effect op het klassieke muziek-‘klimaat’
in Zoetermeer hebben en heeft een aanzuigende werking op publiek uit aangrenzende kleinere
gemeenten.
Om de bekendheid uit te bouwen is het noodzakelijk regelmatig uitvoeringen te geven. Dit is echter
niet mogelijk zonder ondersteuning door fondsen. Door de recente oprichting van de Stichting Ebony
Ensemble wordt het mogelijk een aanvraag tot financiële ondersteuning te doen.
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Werkzaamheden van de Stichting Ebony Ensemble
Tot op heden:
• Bekendmaking van de oprichting van de stichting op de website van het Ebony Ensemble
(www.ebony-ensemble.nl).
• Openen van een bankrekening.
Een bankrekening met IBAN-nummer: NL64RABO0318247852 is inmiddels actief ten name van
‘Stichting Ebony Ensemble, Voorburg.’
• De Stichting Ebony Ensemble is de formele aanvrager van diverse projectsubsidies o.m. voor
twee geplande concerten van het Ebony Ensemble: het Najaars-/eerste Lustrumconcert op 15
oktober 2017 en het Nieuwjaarsconcert op 7 januari 2018.
Het betreft aanvragen bij het Cultuurfonds Zoetermeer, het Fonds1818, het Prins
Bernhardfonds Zuid-Holland en de Gravin Bylandtstichting.
Het opstellen van de subsidieaanvragen en de begrotingen gebeurt door de artistiek leider van
het Ebony Ensemble, Michel Havenith.
• Opstellen van een beleidsplan zodat de Stichting Ebony Ensemble daarmee voldoet aan de
eisen voor het verkrijgen van een Anbi-status.

In de komende periode
• Het vervullen van de rol van formele aanvrager van (project)subsidies voor toekomstige
projecten van het Ebony Ensemble.
• Aanvragen van een Anbi-status bij de Belastingdienst. Door het verkrijgen van een Anbi-status
kunnen particulieren of bedrijven die geld doneren aan de stichting Ebony Ensemble gebruik
maken van een hogere belastingaftrek.

Uitbestede taken
Productietaken ten aanzien van het Ebony Ensemble worden uitgevoerd door Kleine
steentjes muziek, die optreedt als uitvoerend producent van het Ebony Ensemble. Hieronder
valt onder meer het artistieke beleid en de zakelijke en dagelijkse leiding van het Ebony
Ensemble.

Werving van gelden
De Stichting Ebony Ensemble beschikte bij oprichting niet over eigen vermogen. Alle
toekomstige uitkeringen moeten worden opgebracht door:
• Het verkrijgen van donaties door particulieren of bedrijven.
• Het verkrijgen van legaten.
• Toekenning van subsidies door fondsen, andere stichtingen of de overheid.
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Taken van het bestuur van de stichting
• De bestuursleden zorgen ervoor dat:
o Door de stichting niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de
stichting.
o De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke
verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.
• De bestuursleden brengen hun ervaring en expertise in zonder daarvoor een financiële
vergoeding te ontvangen.
• De bestuursleden spreken elkaar aan op hun functioneren en respecteren elkaars expertise.
• Het bestuur stelt een beleidsplan samen dat jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur.
Dit beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en eventueel aangepast.
• Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze
van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding
daarvan.

Financiën
De begroting, inkomsten en uitgaven worden beheerd door de penningmeester en de voorzitter. De
inkomsten bestaan voornamelijk uit bijdragen van culturele instellingen en fondsen en donateurs,
instellingen ofparticulieren. Dat kan ook zijn in natura door het leveren van diensten, materiaal of
materieel.
Er is een lijst met sponsoren gedefinieerd die benaderd gaan worden. Denk hierbij aan charitatieve
instellingen die onze doelstellingen een warm hart toedragen. Dit kan ook particulieren betreffen die
graag een extra bijdrage willen leveren.
Het bestuur maakt elk jaar een verlies- en winstrekening en de balans op toegelicht in een
jaarverslag.
Het jaarverslag is duidelijk en transparant ten aanzien van:
o Eventuele onkostenvergoedingen van de bestuurders.
o Kosten gemaakt voor werving van gelden, beheer van de stichting en aard en omvang
van andere uitgaven van de stichting.
o De inkomsten van de stichting.
o Het vermogen van de stichting.
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Ebony Ensemble (www.ebonyensemble.nl) en op het publicatieportaal van de Anbi: www.anbi.nl
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Beheer
Omdat de Stichting Ebony Ensemble op 30 januari 2017 is opgericht zal het eerste jaarverslag met
balans verschijnen tussen 31 december 2017 en 30 juni 2018. Een overzicht van de uitkeringen
conform de doelstellingen en een beschrijving van de verhouding tussen wervingskosten en
beheerskosten zal hiervan deel uitmaken.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Ebony Ensemble bestaat uit:
• Jennifer Wijsman, voorzitter.
• Ron Hersmis, secretaris.
• Gert-Jan Swart, penningmeester.
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