
Beleidsplan Stichting SLIM te Nieuwendijk  

Volledige naam van de stichting: 
De stichting is op 12 december 1981 opgericht en noemde zich Stichting ter Bevordering van 
Amateuristisch Lichte Muziekbeoefening in het Land van Heusden en Altena. Omdat de naam 
moeilijk te hanteren bleek, koos de stichting voor een “roepnaam” (Stichting) SLIM. De eerste S is 
van Stichting, de letters Li van Lichte en de letter M van Muziek. SLIM noemt zich ook wel eens 
Stichting Lichte Muziek.  

Doelstelling: 
SLIM behartigt de belangen van de (amateur) muzikanten in het Land van Heusden en Altena en 
omliggende gebieden. SLIM streeft er naar om die faciliteiten te realiseren waar muzikanten 
behoefte aan hebben. Hierbij valt te denken aan:  

• -  Goed ingerichte en geluidsarme oefenruimten  
• -  Mogelijkheden om op te treden  
• -  Campagne voeren om artiesten gages te geven  
• -  Aanbod van betaalbaar muziekonderwijs  
• -  Mogelijkheden om betaalbaar opnamen te maken van de gemaakte muziek  

Middelen: 
SLIM heeft donateurs, personen die de stichting een warm hard toedragen. Meestal zijn dat 
muzikanten, maar ook anderen doneren. Middels een vier keer per jaar verschijnend donateursblad 
houdt SLIM de donateurs op de hoogte van ontwikkelingen. Het blad is niet uitsluitend beschikbaar 
voor donateurs. Andere belangstellenden kunnen het blad simpelweg meenemen of lezen. Het blad 
is beschikbaar bij Poppodium Xinix in Nieuwendijk, zowel aan de kassa als in de kelderruimte van het 
podium, waar oefenruimten zijn. Anders inkomsten krijgt SLIM uit advertenties in het blad. 
Daarnaast organiseert SLIM jaarlijks het SLIM Herfstfestival in Poppodium Xinix. De entreegelden 
daarvan vloeien naar SLIM. Vanzelfsprekend wordt aan de optredende bands een gage betaald 
(conform doelstelling).  

Aktiviteiten: 
SLIM brengt vier keer jaar een informatieblad, De Slimmerick uit, dat voor iedereen beschikbaar is. 
Iedereen kan een redactionele bijdrage leveren, mits die maar over muziek gaat. In het blad wordt 
teruggeblikt, wordt vooruitgekeken en worden ontwikkelingen belicht. Vooralsnog verschijnt het 
blad nog op papier, gedacht wordt aan alleen een digitale versie. 
SLIM organiseert jaarlijks een muziekworkshop voor jonge muzikanten. De scholen voor voortgezet 
onderwijs worden uitgenodigd om de 15 jarigen op deze workshops te attenderen. Na tien weken 
workshop onder begeleiding van (meestal) regionale docenten (sommigen ook gegroeid uit eerder 
gevolgde workshops) mag het gevormde bandje optreden al startact op het SLIM Herfstfestival in 
november. 
SLIM legt contacten met andere partijen om de bandjes die onder de “SLIM vlag” vallen elders op te 
laten treden. SLIM beijvert zich om muziekscholen en muziekdocenten samen te laten werken en 
hun leerlingen met elkaar in contact te brengen. Op die manier kan er meer in groepsverband 
gewerkt worden: belangrijk voor de muzikanten én mogelijk ontstaan er nieuwe bandjes. 
Verder heeft SLIM een wakend en spiedend oog naar alle ontwikkelingen die de (regionale, amateur) 
muzikanten betreffen. Wanneer mogelijk en noodzakelijk start SLIM een actie.  
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