
 

1 

 

 

Jaarverslag 2019    

 

Stichting Vrienden van de 

Sloterkerk  

 
 

 

Centrum voor bezinning en cultuur in een 

beschermd dorpsgezicht 

 

 
 

 

Oktober 2020  
 

 

Stichting Vrienden van de Sloterkerk  

https://sloterkerk.nl/


 

2 

Sloterweg 1162  

1066 CV Amsterdam 

www.sloterkerk.nl  

 

Contactpersoon 

Dhr. Dr. L.C. Stilma, Secretaris 

Mail: info@sloterkerk.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op [andere] sites, veelvuldig op welke wijze dan ook kopiëren 

en/ of commercieel gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting 

Vrienden van de Sloterkerk.  

 

http://www.sloterkerk.nl/
mailto:info@sloterkerk.nl


 

3 

 
“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.  

Dagelijks bestuur: 

• Mr. C. de Wolf    Voorzitter 

• Dr. L.G. Stilma   Secretaris 

• Dhr. D.G. Langendoen   Penningmeester 

Leden: 

• Drs. S. Heskes   Lid 

• Drs. G.M. Rensen  Lid 

• Mw. S. Tee   Lid 

Adviseur:  

• Dhr. D. Schlafke 

 

 

 

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 van de 

stichting. 
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2. Activiteiten 2019  

 

2.1. Onderhoud en restauratie 

Er is een offerte aangevraagd en een sponsor benaderd voor de 

geplande restauratie van het Knipscheerorgel in 2020. 

 

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 door tussen de 130 en 180 bezoekers per keer.  

Jubileumconcert 

Op 20 november 2019 vond het 150ste matinee concert plaats dat 

feestelijk gevierd werd een optreden van Susanne Niesporek, 

violiste bij het Koninklijk Concertgebouworkest, met haar Trio 

Amsterdam – Berlin.   

In 2019 heeft de stichting 10 mooie concerten kunnen organiseren 

met een zeer gevarieerd programma-aanbod. Het programma is in 

de bijlage opgenomen. Deze omvangrijke klus, waarbij veel aandacht 

besteed wordt aan de programmering, publiciteit en de uitvoering 

van de concerten, wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, ook de 

organisatie en catering van de borrel 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 werd een actieve Open Dag 

georganiseerd voor buurt- en stadsbewoners met een orgelconcert, 

rondleidingen en een speurtocht voor kinderen. Dit alles geschiedt 

geheel op basis van vrijwilligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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 stelde 

zij de Sloterkerk open voor een 

buurtconcert in 5 mei 2019 en werd 

deelgenomen aan ‘Sloten op zijn 

Kop’ en een actieve Open Dag. 

 

https://www.facebook.com/Trio-Amsterdam-Berlin-491087387747898/
https://www.facebook.com/Trio-Amsterdam-Berlin-491087387747898/


 

7 

2.4. Website en Publicaties  

 

Het aantal bezoekers aan de vernieuwde website is met 50% 

gestegen in 2019 en ook zien we maandelijks minimaal 10 nieuwe 

aanmeldingen voor de nieuwsbrief. De website is vernieuwd en 

uitgebreid met bijvoorbeeld een interview met Jelle de Vries over het 

Knipscheerorgel en met informatie over Choral Evensongs in de 

Sloterkerk met videofragmenten. 

De in 2018 verschenen publicatie ‘De Sloterkerk in kort bestek’, 

geschiedenis van de Sloterkerk vanaf het jaar 1063, geschreven door 

de secretaris Bert Stilma, is niet alleen te koop aangeboden in de 

Sloterkerk maar ook in het voormalige plaatselijk kleinste 

politiebureautje van Nederland.   

2.5. Verhuur 

De verhuur van de Sloterkerk is door de Kerkenraad van de PKN 

Osdorp-Sloten gedelegeerd aan de SVVK. Een team van vrijwilligers 

zorgt voor de organisatie van de verhuur, de logistieke zaken tijdens 

de verhuur. 

  

 

Het aantal bezoekers aan de 

vernieuwde website is met 50% 

gestegen in 2019 en ook zien we 

maandelijks minimaal 10 nieuwe 

aanmeldingen voor de 

nieuwsbrief.  

 

https://sloterkerk.nl/knipscheer-orgel-sloterkerk/
https://sloterkerk.nl/knipscheer-orgel-sloterkerk/
https://sloterkerk.nl/vesperkoor-en-vesperdiensten-in-de-sloterkerk/
https://sloterkerk.nl/vesperkoor-en-vesperdiensten-in-de-sloterkerk/
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3. Financieel verslag 

 

3.1. Financieel verslag 

  VSK Jaarrekening 2019   

            

Nummer Omschrijving Bedrag Nummer 2 Omschrijving Bedrag 

         

1 Donateurs 2250,00 1 Onkosten bank 211,57 

         

2 Concerten 4268,50 2 Onkosten concert 4217,03 

         

3 Subsidies 16808,97 3 Nieuwbouw 21598,40 

         

4 Verhuur 2253,82 4 Onkosten Vink en Boer 157,85 

         

5 Evening Songs 2595,00 5 Onkosten kerk 4499,42 

         

    28176,29 6 Declaraties 3261,67 

  Nadelig saldo 5769,65       

  Totaal 33945,94   Totaal 33945,94 

 

 

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. De Kascommissie fungeert o.l.v. mevrouw J. 

Bos.  
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Bijlage 1.  

Overzicht programma Matinee concerten Sloterkerk 2019 

20 januari 2019  

Trio Vivezza, Inger van Vliet (viool), Nicole van 

Jaarsveld (klarinet) en Angelique 

Heemsbergen (piano). Naast Elgar, Bruch en 

Brahms staat het beroemde Habanera uit 

Carmen van Bizet op het programma. 

10 februari 2019   

Pianist Feico Deutekom met o.a. Philip Glass. 

Thema: Minimal Music.  

17 maart 2019 

  

Septentriones, werken van Dvorák, Serenade 

voor blazers Opus 44 en J. Brahms Serenade 

no. 2 Opus 16.  

 

7 april 2019  

 

Stabat Mater van Pergolesi met twee solisten 

en het ensemble ‘t Kabinet o.l.v. Daniel 

Boothe.  

 

12 mei 2019  

 

Leden van het Koninklijk 

Concertgebouworkest. Werken van o.a. 

Rameau, 5e Brandenburgs Concert, 2e 

Orkestsuite van J.S. Bach. Met klavecinist 

David Schlaffke. 

 

16 Juni 2019  

Seizoen afsluiting met optredens van 

studenten van het Sweelinck Conservatorium 

uit Amsterdam.                   

7 september  

Opening nieuwe matinee- seizoen met een 

tweetal korte orgelconcerten. Werken uit de 

tijd van Rembrandt (J.P. Sweelinck, D. 

Buxtehude en J.J Froberger). Een mini-

expositie over de band tussen Rembrandt en 

Sloten en de Sloterkerk. En een puzzeltocht 

voor kinderen.  

6 oktober 2019  

Mannenkwartet La Notte op. Liedprogramma 

afgestemd op een aantal schilderijen met als 

thema: schipbreuk en redding.  

10 november 2019  

Jubileumconcert [150 ste concert] met 

Susanne Niesporek en   Amsterdam-Berlin 

trio. Van Schubert: Trio in bes D 471 en van L. 

van Beethoven: Serenade opus nr. 8 in D.  

8 december 2019  

Cecilia International Choir met Christmas 

Carols en samenzang.  

 

 

 

 


