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“In de Sloterkerk is nog meubilair aanwezig dat dateert uit de zeventiende eeuw. 

Op de bovengalerij staat het zogenoemde Knipscheerorgel. Dit orgel heeft dus nog 

geklonken in de oude bouwvallige kerk uit de zeventiende eeuw! Sinds 1997 staat 

de Sloterkerk officieel op de lijst van de rijksdienst voor monumentenzorg. ”Uit: De 

Sloterkerk in kort bestek; Dr. Bert Stilma, Vrienden van de Sloterkerk 2018.    
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1.De Stichting 

   

1.1. Vrienden van de Sloterkerk  

De Sloterkerk is eigendom van de Protestantse Kerken Amsterdam. 

Iedere zondag worden kerkdiensten van woord en gebed gehouden. 

De Stichting Vrienden van de Sloterkerk is opgericht op 12 december 

2003. De stichting is een voortzetting van de opgeheven Stichting 

Fondsenwerving Restauratie Sloterkerk. De Stichting stelt zich ten 

doel:   

• Fondsenverwerving voor restauratiewerkzaamheden met het 

oog op de instandhouding van de Sloterkerk; 

• Het bevorderen, laten uitvoeren en verzorgen van culturele 

activiteiten zoals concerten, publicaties en rondleidingen.   

 

1.2.  Bestuur 

Het bestuur zorgt ervoor dat kwalitatief hoogwaardige activiteiten 

worden ontwikkeld, uitgevoerd en gefinancierd. Het bestuur stelt de 

focus voor de activiteiten vast, beslist over agendering en 

samenwerkingen en over besteding van de gelden. Het bestuur 

bestaat uit drie leden die onbezoldigd werken. Bestuursleden 

ontvangen geen financiële vergoeding.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

• Mr. C. de Wolf    Voorzitter 

• Dr. L.C. Stilma   Secretaris 

• Dhr. D.G. Langendoen   Penningmeester 

 

  

 

 

ANBI Status 

De Stichting heeft een ANBI-status 

voor een algemeen nut beogende 

instelling zonder winstoogmerk en 

voldoet aan de eisen die daaraan 

gesteld worden. Giften zijn 

vrijgesteld van schenkings- en 

successierecht en aftrekbaar van 

inkomsten – en 

vennootschapsbelasting. Minimaal 

90 % van de inkomsten komt 

direct aan de activiteiten. 
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2. Activiteiten 2018  

 

2.1.  Onderhoud en restauratie 

2.2.  Concerten 

De Stichting organiseerde vrijwel maandelijkse matinee-concerten in 

de Sloterkerk, gelegen in het oude dorp Sloten, onderdeel van het 

stadsdeel Nieuw-West te Amsterdam. De concerten worden zeer 

goed bezocht: gemiddeld  minimaal 100 bezoekers. In 2018 vond al 

het 140ste concert plaats.  

In 2018 stond onder andere een minifestival rondom de 

Brandenburgse concerten van J.S. Bach centraal, met een 

strijkersensemble van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.  

In de zomer vond ook het jaarlijks concert van talentvolle studenten 

van het Conservatorium Amsterdam plaats.  Deze omvangrijke klus, 

waarbij veel aandacht besteed wordt aan de programmering, 

publiciteit en de uitvoering van de concerten, wordt uitsluitend 

gerund door vrijwilligers, evenzo de organisatie en catering van de 

consumpties na afloop van de concerten. 

Zo biedt de Stichting aan de inwoners van het omvangrijke stadsdeel 

Nieuw-West, van geheel Amsterdam en Badhoevedorp de 

gelegenheid om van culturele manifestaties te genieten tegen een 

zeer redelijke toegangsprijs.  

2.3. Rondleidingen en open dagen 

Op verzoek werden enkele rondleidingen in de historische Sloterkerk 

georganiseerd. In september deed de Sloterkerk mee aan de Open 

Monumenten dag, waarbij ook een orgelconcert werd uitgevoerd op 

het Knipscheerorgel dat uit 1851 stamt. Dit alles geschiedt geheel op 

basis van vrijwilligheid. 

2.4. Publicaties  

Najaar 2018 kwam de publicatie ‘De Sloterkerk in kort bestek’ uit, 

geschreven door de secretaris Bert Stilma. Het boekje bevat de 

geschiedenis van de Sloterkerk vanaf het jaar 1063 tot nu. Het 

boekje bevat prachtige afbeeldingen en telt 32 pagina’ s. 

  

Sociale Cohesie 

Na afloop van de concerten is er 

onder het genot van een 

consumptie volop gelegenheid 

voor de bezoekers om met elkaar 

in gesprek te gaan en de musici te 

ontmoeten. Ook is de Stichting 

actief in de eigen buurt. Zo 

organiseerde zij een rondleiding 

door het oude dorp Sloten en de 

Sloterkerk voor de ‘Kookclub’ van 

Burthuis België plein in Nieuw-

Sloten. En stelde ze rond kerst de 

Kerk beschikbaar voor de 

jaarlijkse kerstzang in het dorpje 

Sloten.  

Op 15 november 2018 vond  er 

een benefietconcert plaats, 

georganiseerd door het personeel 

van het AVL met een tweetal 

indrukwekkende  korte lezingen 

over nieuw kankeronderzoek. De 

musici waren personeelsleden 
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3. Financieel verslag 

 

3.1. Financieel verslag 

  VSK Jaarrekening 2018  
            

nummer omschrijving bedrag nummer 2 omschrijving bedrag 

         

1 donateurs 2608,25 1 onkosten bank 158,52 

         

2 concerten 5856,14 2 onkosten concert 7180,25 

         

3 subsidies 2771,34 3 onkosten 1/2 B 1115,96 

         

4 verhuur 1807,64 4 onkosten kerk 833,32 

         

    13043,37 5 declaraties 4259,44 

  nadelig saldo 504,12       

  Totaal 13547,49   Totaal 13547,49 
 

 

3.2. Kascommissie 

Een onafhankelijke Kascommissie beoordeelt jaarlijks of de Stichting erin is geslaagd om de 

bestedingen te doen plaatsvinden binnen de daarvoor opgestelde kaders en toetst of het beheer van 

de gelden op een verantwoorde manier plaatsvindt. December 2018 heeft de kaskommissie het 

jaarverslag goedgekeurd. 
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