
Algemeen 
Statutaire naam: Stichting Theatermijn 
Andere naam bekend bij het publiek: Zaans Toneelhuis 
 
RSIN / fiscaal nummer: 852190943 
KvK nummer: 56569157 
IBAN: NL41TRIO0254845169 
ANBI status: in aanvraag.   
 
Contactgegevens 
E-mailadres: info@theatermijn.nl 
Website: www.theatermijn.nl 
Postadres: De Ruyterstraat 31, 1541CV in Koog a/d Zaan 
Telefoonnummer: +31 (0) 6-15597825 
 
 
Doelstelling Stichting Theatermijn  
Het faciliteren van podiumkunsten (met name toneel) in Zaanstad en omgeving, 
onder andere door het beschikbaar stellen van repetitieruimtes, het mogelijk maken 
van optredens, alsmede het verzorgen van begeleiding en onderwijs op het gebied 
van podiumkunsten.  
 
 
Theatermijn zet zich in voor het meer mogelijk maken van (leren over) theater in de 
Zaanstreek. Voor jongeren, het onderwijs, amateurspelers en verenigingen, 
professionals en het Zaanse publiek. Hierin is ons talent ontwikkelingstraject een 
rode draad die door alle facetten heen loopt. Doordat wij al deze facetten in huis 
hebben kunnen wij hen ook met elkaar verbinden wat voor unieke projecten en 
kruisbestuiving zorgt. 
 
Onderwijs 
 

 Ontwikkelen en verzorgen van educatie projecten 
 Ontwikkelen, produceren en uitvoeren van schoolproducties 
 Implementeren traject talentontwikkeling  
 

Talentontwikkeling, van jong talent tot jonge professional 
 

 Jongeren de kansen geven hun talent te ontdekken 
 Vervolg bieden aan jongeren die binnen onderwijsprojecten het theater/hun 
talent verder willen ontdekken en ontwikkelen 
 Opleiding jong talent in eigen huis 
 Jongeren verbinden aan amateurkunst en professionele theatermakers 
 Jong talent aan de stad verbinden 
 Participatie: specifiek programma opzetten jongeren Kogerveldwijk/omgeving 
i.s.m. sociaal wijkteam 
 
 



Amateurtheater 
 

 Ondersteunen en faciliteren amateurverenigingen/initiatieven 
 Belangenbehartiging  
 Motiveren en inspireren door eigen producties/evenementen 
 Professionaliseren door scholing en verbinding met het professionele netwerk 
 

 
(Jonge) professionele theatermakers 
 

 Zaanse (lokale) theatermakers/initiatieven plek geven om IN de stad theater 
te ontwikkelen en uit te voeren 
 Hier vanuit verbinding faciliteren tussen de makers en de stad/wijk 
 Theatermakers buiten de stad tot Zaanstad aantrekken en verbinden met 
stad/wijk 
 I.s.m. Sociaal Wijkteam projecten in de wijk opzetten 

 
Zaans Toneel 
 

 Podium bieden aan andere culturele initiatieven uit stad/wijk 
 (jong) theater de stad binnenhalen 
 Verbinding/Programma maken tussen podiumkunsten en sociale problematiek 
Kogerveld/omgeving 
 Vergroten leefbaarheid Kogerveldwijk/omgeving 

 
 
 
Bestuur 
Voorzitter: Willemijn van den Bos 
Penningmeesters: Kootje Kruse 
Secretaris: Jan Schoen 
Bestuurslid: Gerbrand Borgdorff 
 
 
Beloningsbeleid: 
Het bestuur van Stichting Theatermijn ontvangt geen vergoeding voor haar inzet 
voor de stichting. Directie en personeel wordt betaald volgens CAO Dans & Theater.  
 
 
 
 
	


