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Algemeen en doel instelling
De stichting is opgericht op 20 juli 2005. Artikel 1 en 2 van de statuten luiden als volgt:
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
    a. het produceren van musicals;
    b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
    zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    - het schrijven en bewerken van theaterproducties;
    - het bemiddelen bij het vinden van theaterruimte;
    - het aantrekken van sponsoren.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam onder nummer 34230312.

Bestuur Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
J.B. Bergamin voorzitter
J.A. Van de Weerd secretaris
R.S. Van de Weerd penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Er is een loondienstverband met de directeur, tevens artistiek leidster, van de Stichting.

Beleidsplan-activiteiten
Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater (NJMT) is een organisatie die zich, zonder winst-
oogmerk, richt op het opleiden van kinderen van 4 tot 18 jaar in dans, drama en zang en het
maken/produceren van theatervoorstellingen (musicals) voor en door kinderen.
De voorstellingen van NJMT zijn te zien in de bekende theaters in het hele land. Het NJMT neemt
hiermee een bijzondere plaats in binnen de theaterwereld. De opleiding is de kweekvijver voor
jong theater en musical talent.
Het NJMT verzorgt een professionele dans-, en zang- en acteeropleiding voor deelnemende
cursisten. Een team van vakdocenten in muziek, ballet en toneel verzorgt de afzonderlijke lessen
en trainingen. Bij NJMT kunnen lessen gevolgd worden in show/musicalballet, tapdans,
klassiek ballet, spitzen, drama/spellessen, zang/stemvorming en kan worden deelgenomen aan
een van de dansproductiegroepen en/of de lopende musicaltheaterproductie.

Financiële verantwoording
Balans per 31 december
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 18.843        23.969        

Vlottende activa
Vorderingen 9.178     45.861      
Liquide middelen 668        3.420        

9.846          49.281        

Totaal activa 28.689        73.250        

Passiva

Vermogen 125.665-      134.654-      

Kortlopende schulden 154.354      207.904      

Totaal passiva 28.689        73.250        

Exploitatieoverzicht over het jaar 2017 (2016)

€ €
Netto-omzet 385.476      347.432      

Bedrijfslasten
Directe kosten 119.210 122.100    
Lonen en salarissen 127.449 120.656    
Sociale lasten 2.632     2.406        
Personeelskosten 9.904     6.333        
Overige bedrijfskosten
Autokosten 6.859     6.749        
Huisvestingskosten 60.847   60.921      
Afschrijvingen 5.126     3.905        
Algemene kosten 41.804   42.368      
Som bedrijfslasten 373.831-      365.438-      
Bedrijfsresultaat 11.645        18.006-        
Rentelasten en soortgelijke kosten 2.656-          3.287-          
Exploitatieresultaat 8.989          21.293-        

In de bestuursvergadering d.d. 10 januari 2019 gehouden te Zaandam is de jaarrekening
goedgekeurd en vastgesteld. Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het stichtingsbestuur.

Verslag activiteiten 2017

2017 staat in het teken van voorstellingen theatertour Peter Pan en voorbereidingen nieuwe theatertour KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK
De NEW GENERATION , FUTURE GENERATION en NEXT GENERATION zijn de nieuwe benamingen voor de Dance Company's die participeren in landelijke wedstrijden 
De dansers behalen wederon veel prijzen 
ZATERDAG 3 APRIL voorstelling ALLADIN met de zaterdag theaterklas in Schouwburg Amstelveen. 
Op vrijdag 16 juni wordt DE PETER PAN THEATER tour feestelijk afgesloten in Schouwburg de Meerse in Hoofddorp, zaterdag 17 juni een  afsluiting van de succesvolle Peter Pan tour op de Zomerdijk..
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Zondag 25 juni alle Company' s  treden succesvol  op in Slagharen. 
Op Zaterdag 24 en zondag 25 juni worden  de theatervoorstellingen van de DE EERSTE ACTRICE  gegeven in Schouwburg Amstelveen, een uniek project van theater docente Elise Berends.
Op zondag 9 juli particperen de FUTURE, NEXT en this GENERATION  in de Dutch Dance Competition, een landelike competitie in het Zaantheater te Zaandam
Op zaterdag 15 juli vinden de jaarlijkse eindpresentaties van alle leerlingen van de school plaats in theater de Meerse in Hoofddorp. 
In samenspraak wordt met PRO-Acts de theater tour KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK verplaatst naar seizoen 2018-2019 

Op zondag 17 september deelname aan BEST OF THE WEST met de Company klassen.

START VOORBEREIDINGEN nieuwe Theaterproductie reprise KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK  seinoen 2018-2019


