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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.    

http://www.sloterkerk.nl/


 

Stichting Vrienden van de Sloterkerk. Sloterweg 1162. 1066 CV Amsterdam. www.sloterkerk.nl  

 
 

4 

 

Inhoudsopgave 

1. De Stichting  

1.1. Vrienden van de Sloterkerk   

1.2. Bestuur 

 

2. Activiteiten 2020 

2.1. Corona – COVID 19 

2.2. Werkzaamheden Knipscheerorgel   

2.3. Concerten en andere activiteiten 

2.4. Website en nieuwsbrief 

 

3. Financieel verslag 

3.1. Financieel verslag 

3.2. Kascommissie 

 

Bijlage: Concertprogramma 2020 

 

 

 

  

http://www.sloterkerk.nl/


 

Stichting Vrienden van de Sloterkerk. Sloterweg 1162. 1066 CV Amsterdam. www.sloterkerk.nl  

 
 

5 

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 2020  

 

2.1. Corona- COVID 19 

Sinds maart 2020 heeft Nederland en grote delen van Europa 

te kampen met de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). 

Dit heeft ook de nodige impact op de activiteiten van de 

Stichting Vrienden van de Sloterkerk. De stichting kon haar 

activiteiten, namelijk de organisatie van matinee concerten en 

het verhuren van de Sloterkerk niet regulier uitvoeren. We 

hebben onze activiteiten aangepast en afgestemd op de door 

het RIVM en de Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en 

maatregelen. Nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen monitoren 

we continu en volgden we op. Onze maatregelen waren erop 

gericht om de gezondheid van onze bezoekers, bestuur en 

vrijwilligers te beschermen.  

Wij verwachten dat de Coronacrisis geen blijvende gevolgen zal 

hebben voor onze activiteiten, zodat de Stichting aan de inwoners 

van het omvangrijke stadsdeel Nieuw-West, geheel Amsterdam en 

Badhoevedorp de gelegenheid zal blijven bieden om ook in de 

toekomst van culturele manifestaties te genieten tegen een zeer 

redelijke toegangsprijs. 

2.2. Werkzaamheden Knipscheerorgel  

In 2020 is 5000 euro subsidie verkregen voor een zeer grote 

opknapbeurt van het Knipscheerorgel. Door de orgelbouwer van 

Flentrop zijn enkele werkzaamheden aan het Knipscheerorgel 

verricht. De beschadigde pijpen zijn gerepareerd en er aan de 

intonatie van de pijpen gewerkt waardoor de pijpen beter 

aanspreken. Ook zijn in de kast om de balg kleine aanpassing 

gedaan. Het orgel is in zijn geheel gestemd: stemming en klank zijn 

nu weer prachtig! 

Lees hier meer over het Knipscheerorgel in de Sloterkerk Knipscheer-

orgel Sloterkerk | Stichting Vrienden van de Sloterkerk 

 

 

 

 

 

Covid- 19  
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2.3.  Concerten en andere activiteiten 

De Stichting organiseerde normaliter vrijwel maandelijkse matinee-

concerten in de Sloterkerk, gelegen in het oude dorp Sloten, 

onderdeel van het stadsdeel Nieuw-West te Amsterdam. In 2020 

vonden in verband met de coronacrisis beperkt concerten plaats. Zie 

ook de het overzicht in de bijlage.  

 

In januari was er een concert door Ensemble da Silva. In februari 

trad het Domenica Trio op onder leiding van Tony Rous en in maart 

hebben we kunnen genieten van Feico Deutekom met muziek van 

Philip Glass. Daarna zijn door overheidsmaatregelen de concerten 

geannuleerd of uitgesteld.  

Nancy Latour en Joke Baars hebben in maart samen de volgende 

liederen gezongen en opgenomen in het kader van de Evensong 

zodat deze online te beluisteren zijn: “Thou knowest Lord", "Lord for 

thy tender mercy’s sake"   en “Closing of the evensong". Dick 

Diepenveen heeft daar een presentatie bij gemaakt.  

Vervolgens bleek het pas weer in december mogelijk een concert 

voor een beperkt aantal bezoekers door Henk Verhoef te 

organiseren.  Dit was dan ook in enkele uren uitverkocht en voorzag 

in een grote behoefte na zoveel maanden zonder livemuziek in de 

Sloterkerk. Henk Verhoef speelde werken van Scarlatti, Carl Philipp 

Emanuel Bach en César Franck. 

In december heeft ook David Schlaffke een onlineconcert gegeven 

om het jaar af te sluiten met werken van Johann Sebastian Bach: 

werken die door de fraaie spel en de klank van het opgeknapte 

Knipscheer-orgel uit 1851 helemaal tot hun recht zijn gekomen.  

Open Huis 

In september werd een ook nog actieve Open Dag georganiseerd 

voor buurt- en stadsbewoners met een orgelconcert, rondleidingen 

en een speurtocht voor kinderen.  

Deze activiteiten geschieden geheel op basis van vrijwilligheid en 

worden georganiseerd door bestuursleden en vrijwilligers. 

2.3. Website en Nieuwsbrief  

Het aantal bezoekers aan de website is gedaald afgelopen jaar 

doordat er minder informatie opgevraagd kon worden over 

In december heeft David Schlaffke  

 

 

 

 

 

In december werd een 

onlineconcert gegeven om het jaar 

af te sluiten met werken van 

Johann Sebastian Bach: werken die 

door de fraaie spel en de klank van 

het opgeknapte Knipscheer-orgel 

uit 1851 helemaal tot hun recht 
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concerten. Echter het aantal inschrijvingen voor de nieuwsbrief is licht gestegen in 2020.  
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3. Financieel verslag 

 

3.1. Financieel verslag 

Jaarrekening 2020 

No Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

1 Donateurs 2.106,00 Bank   150,62 

2 Concerten 2.184,67 Concerten 1.780,94 

3 Subsidie 5.550,00 V&B - 

4 Verhuur    402,00 Kerk 4.005,40 

5 Brochure + EV    465,00 Declaraties 8.075,51 

   E.V.    900,00 

Subtotaal 10.707,67    

Saldo  4.204,80    

Totaal 14.912,47  Totaal 14.912,47 

 

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 2020 

   

Zondag 12 januari 2020  

Dwarsfluitiste Mariya Semotyuk van het 

Koninklijk Concertgebouworkest en David 

Schlaffke, organist van de Sloterkerk met 

werken van Mendelssohn- Bartholdy, 

Rinck en van Hummel.  

 

Zondag 9 februari 2020  

Strijkers trio Domenica onder leiding 

violist Tony Rous, met altvioliste Suzan 

Rous en cellist Martin Bungeroth met 

werken van L. van Beethoven, Roman 

Haas en Leo Weiner.  

 

Zondag 8 maart 2020 

Pianist Feico Deutekom met werken van 

o.a. Philip Glass.  

 

Zondag 5 april 2020 [geannuleerd 

i.v.m. Covid-19] 

LELI-koor, onder leiding van dirigent Jan 

Joost van Elburg met liederen van o.a. 

Gesualdo, Lotti, Haydn en Brahms.   

 

 

 

 

 

 

Zondag 7 juni 2020 [geannuleerd 

i.v.m Covid-19]  

Talentvolle studenten van het 

Conservatorium Amsterdam met een 

gevarieerd programma.  

 

 

Zondag 13 december 2020 

Henk Verhoef bespeelde Knipscheerorgel 

met werken van Walther, Pachabel, Brixi, 

Scarlatti, C/Ph. E. Bach en C. Franck. 
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