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Inleiding 

Het Ebony Ensemble is een gemengd instrumentaal ensemble, in 2012 opgericht door de in 

Zoetermeer wonende dirigent en artistiek leider Michel Havenith. Het ensemble is samengesteld uit 

professionele musici. De bezetting is afhankelijk van het programma en varieert van 

kamermuziekbezetting tot ca.10 musici, al dan niet met medewerking van solisten. 

De productie van de concerten wordt verzorgd door ‘Kleine steentjes muziek’, de culturele 

onderneming van Michel Havenith. Met een enkele uitzondering trad het Ebony Ensemble tot 2017 

zonder financiële ondersteuning op in diverse steden in Zuid-Holland.  

Op 30 januari 2017 werd de Stichting Ebony Ensemble opgericht die onder meer als doel heeft het 

ondersteunen van het Ebony Ensemble hoofdzakelijk door het werven van fondsen. Twee 

vrijwilligers verlenen sinds 2018 logistieke ondersteuning en treden op als host tijdens uitvoeringen.  

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 het in 

2012 opgerichte ensemble.  

Omdat het streven van de Stichting Ebony Ensemble is om, als basis voor deze financiële 

ondersteuning, zoveel mogelijk ruimte te bieden aan donateurs, paste 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 in 2022 aangepast en door het bestuur vastgesteld. Het wordt jaarlijks geëvalueerd 

en indien nodig aangepast. 
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Factsheet 

Naam Stichting Ebony Ensemble Adres Pinaskade 21 

2725 EN Zoetermeer 

Oprichting bij 

notariële akte 

30 januari 2017 URL www.ebony-ensemble.nl 

Voorzitter Ed Feijen  Email info@ebony-ensemble.nl 

Penningmeester Hans Meijering Rek.nr. NL64RABO 0318 2478 52 

Secretaris Ton Roodink KvK nummer 67948030 

RSIN 857238590 Thema's Het bevorderen van cultuur in 

nationaal en internationaal 

verband. 

ANBI Ja   

 

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.  
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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: 

a. Het financieel ondersteunen van het Ebony Ensemble bij haar activiteiten. 

b. Het doen organiseren en uitvoeren van concerten en overige culturele projecten. 

c. Het bieden van een donatieplatform voor particulieren en/of bedrijven. 

d. Het verwerven, aanwenden en beheren van fondsen. 

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. 

 

Missie  

Het Ebony Ensemble is een instrumentaal ensemble, samengesteld uit een gemengde bezetting van 

professionele musici, al dan niet in samenwerking met solisten. Het Ebony Ensemble wil - met name 

klassieke - muziek uitvoeren op het hoogste niveau met aandacht voor afwisseling in zowel bezetting, 

repertoire als programmasamenstelling. Als ‘symfonieorkest in ensemblebezetting’ voert het 

ensemble regelmatig bestaande en eigen arrangementen uit van meesterwerken uit het 

orkestrepertoire.  

Oprichter, dirigent en artistiek leider is Michel Havenith, die tevens verantwoordelijk is voor de eigen 

arrangementen voor het Ebony Ensemble.   

 

Visie  

Het Ebony Ensemble neemt als enige professioneel muziekensemble een unieke positie in binnen het 

culturele leven in Zoetermeer. Hierdoor wordt het culturele aanbod en - allure van de stad vergroot, 

waardoor deze completer en aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers. Het Ebony 

Ensemble vormt daarnaast een voorbeeldfunctie voor inwoners en andere culturele instellingen en 

kan  dienen als ‘cultureel visitekaartje’ voor de stad. Deze unieke positie en functie wil het ensemble 

verder versterken en vergroten. De komende seizoenen wil het ensemble zijn rol als Zoetermeers 

ensemble geleidelijk uitbreiden met uitvoeringen in de Randstad-regio.  
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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 

muziekensemble een unieke plaats in. Diverse feiten laten zien dat dit algemene beleid de afgelopen 

seizoenen succesvol was in Zoetermeer: 

• Het Cultuurfonds Zoetermeer was sinds de oprichting in 2017 tot eind 2020 een regelmatige 

subsidiënt van de Stichting Ebony Ensemble. 

• Het Ebony Ensemble is sinds 2017 vaste bespeler van het Stadstheater Zoetermeer als 

Huisgezelschap. 

• Er worden uitvoeringen verzorgt voor andere culturele partners in Zoetermeer, zoals bij de 

opening van het nieuwe Museum De Voorde. 

• In 2019 en 2020 trad het ensemble op tijdens het festival ‘Klassiek Zoetermeer’. 

• De Stichting Ebony Ensemble wordt een formele culturele gesprekspartner voor de gemeente 

Zoetermeer. 

• Eind 2020 kent de gemeente Zoetermeer voor 2021 een jaarsubsidie toe aan de Stichting 

Ebony Ensemble. Ook voor 2022 is een jaarsubsidie toegekend. 

2020 en 2021 waren door de COVID-19 beperkingen moeilijke jaren waarin weinig of geen plannen 

konden worden gemaakt. De artistieke focus voor de nabije toekomst zal voornamelijk liggen op: 

• Het bestendigen en verder versterken van de positie die het Ebony Ensemble momenteel 

inneemt in Zoetermeer. 

• Het uitbreiden van de vaste uitvoeringen in Zoetermeer met uitvoeringen in de Randstad-

regio. 

In 2022 bestaat het Ebony Ensemble 10 jaar. De stichting zal het jubileumjaar in oktober 2022 met 

een bijzondere familievoorstelling opluisteren. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Ebony Ensemble bestaat met ingang van 19 november 2019 uit: 

• Ed Feijen, voorzitter. 

• Ton Roodink, secretaris. 

• Hans Meijering, penningmeester. 

 

Zoetermeer, 5 april 2022 

Bestuur Stichting Ebony Ensemble: 

    

 

E.J. Feijen - voorzitter  A.J. Roodink - secretaris J.G. Meijering - penningmeester 


