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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.
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Financiële verantwoording
Balans per 31 december
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 14.425        18.843        

Vlottende activa
Vorderingen 20.439   9.178        
Liquide middelen 975        668           

21.414        9.846          

Totaal activa 35.839        28.689        

Passiva

Vermogen 79.709-        125.665-      

Langlopende schulden 49.558        60.354        

Kortlopende schulden 65.990        94.000        

Totaal passiva 35.839        28.689        

Exploitatieoverzicht over het jaar 2018 (2017)

€ €
Netto-omzet 303.026      385.476      

Bedrijfslasten
Directe kosten 31.948   119.210    
Lonen en salarissen 108.880 127.449    
Sociale lasten 2.731     2.632        
Personeelskosten 4.490     9.904        
Overige bedrijfskosten
Autokosten 6.928     6.859        
Huisvestingskosten 65.443   60.847      
Afschrijvingen 5.137     5.126        
Algemene kosten 29.242   41.804      
Som bedrijfslasten 254.799-      373.831-      
Bedrijfsresultaat 48.227        11.645        
Rentelasten en soortgelijke kosten 2.271-          2.656-          
Exploitatieresultaat 45.956        8.989          

In de bestuursvergadering d.d. 13 mei 2019 gehouden te Zaandam is de jaarrekening
goedgekeurd en vastgesteld. Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het stichtingsbestuur.

Verslag activiteiten 2018

2018 staat in het teken van voorstellingen van de  theatertour KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK
Speelperiode september 2018 t/m mei 2019 i.s.m Theater Terra
De dernière vindt plaats op zondag 2 juni 2019 in de Stadsschouwburg Leiden

De bootcamps van het Nationaal Jeugd Musical Theater zijn inmiddels een begrip geworden.
Een paar jaar geleden begon het met Spring Awakening, Matilda, De Geheime Tuin 
en het speciaal geschreven Peter Pan, het echte verhaal,.
De bootcamp van Peter Pan heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een Nationale tour!
Het doel van een bootcamp is de leerlingen  in een week  zoveel mogelijk te leren en om zoveel mogelijk mensen
 de kans te geven om ook eens een hele echte hoofdrol te spelen. 
Van dinsdag 27 februari 2018 tot en met afsluitende voorstelling op zondag 4 maart werd gewerkt aan bootcamp LEGACY.

Op 2 juni  2018 traden we ter promotie van het NJMT  op tijdens de CULTUURMARKT
 in de Hallen te Amsterdam met de THEATERACADEMIE en de DANCE COMPANY's

Op zondag 1juli een optreden van de CREATIEKLAS in het Polanentheater en op zondag 8 juli Amstelveen.
een voorstelling van de ACADEMIEKLASSEN in Theater de Griffioen in Amstelveen.

De NEW GENERATION , FUTURE GENERATION en NEXT GENERATION, de Dance Company's opgericht in 2017  
participeren weer in landelijke wedstrijden van o.a DANCE STARS en de DUTCH DANCE COMPETITION
De dansers behalen wederom vele prijzen

Op zaterdag 14 juli een voorstelling van de ORIENTATIE KLASSEN: GRIMMIG 
en de Theatergroep met ASSEPOESTER in het Zaantheater.

Op zondag 15 juli een grootse eindpresentatie van alle DOORSTROOM EN ACADEMIEKLASSEN
van  het NJMT gecoördineerd door docente Elise Berends.

Op zaterdag 1 september een voorproefje van KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK op de Zaanse UITMARKT.

De maand december stond in het teken van verhuizing pand op de Zomerdijk naar andere opslagruimtes.
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