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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.
Elke twee weken worden er 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

ANBI Status

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, dhr C.J, IJsbrandij, Mw. S. Tee
Adviseur: Dhr. D. Schlaffke

2.

Activiteiten 2021

2.1.

Concerten

De Stichting organiseerde vrijwel maandelijkse matinee-concerten in
de Sloterkerk, gelegen in het oude dorp Sloten, onderdeel van het

De Stichting heeft een ANBI-status

Sociale
Cohesie
voor
een algemeen
nut beogende
instelling zonder winstoogmerk en
Na afloop van de concerten is er
voldoet aan de eisen die daaraan
onder
het
genot
van
een
gesteld worden. Giften zijn
consumptie volop gelegenheid voor
vrijgesteld van schenkings- en
de bezoekers om met elkaar in
successierecht en aftrekbaar van
gesprek te gaan en de musici te
inkomsten – en
ontmoeten. Ook is de Stichting
vennootschapsbelasting. Minimaal
actief in de eigen buurt. Zo stelde
90 % van de inkomsten komt 5
zij de Sloterkerk open voor een
direct aan de activiteiten van de
buurtconcert in 5 mei 2019 en werd
stichting.
deelgenomen aan ‘Sloten op zijn
Kop’ en een actieve Open Dag.

stadsdeel Nieuw-West te Amsterdam. De concerten worden goed tot
zeer goed bezocht, Dit jaar werden de meeste concerten vanwege
corona geannuleerd.
Het Concert programma is in de bijlage opgenomen. Deze – mede
vanwege de annuleringen door corona - 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

We hebben nu bijna 400 mensen
die graag de nieuwsbrief
ontvangen betreffende de concert
programmering.

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 actief weekend georganiseerd
voor buurt- en stadsbewoners. Omdat dit jaar het thema

luidde

Buiten& Buurten waren we in de Open Monumentendag gids
opgenomen was er een expositie geweest met 15 infoborden. Voor
kinderen een speciale puzzel. Dit alles geschiedt geheel op basis van
vrijwilligheid. De belangstelling was groot.

2.4.

Website en Publicaties

We zien een aanwas aan aanmeldingen voor de nieuwsbrief en sturen
die nu naar 400 mensen. De website is vernieuwd en uitgebreid met
bijvoorbeeld

een

interview

met

Jelle

de

Vries

over

het

Knipscheerorgel. 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 an
geboden in de Sloterkerk maar ook in het voormalige plaatselijk
kleinste politie bureautje van Nederland..
2.5.

Verhuur

De verhuur van de Sloterkerk is door de Kerkenraad van de PKN
Osdorp-Sloten is nog voor dit jaar gedelegeerd aan de SVVK. Een
team van vrijwilligers zorgt voor de organisatie van de verhuur, de
logistieke zaken tijdens de verhuur.
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3. Financieel verslag
3.1.

no.
1
2
3
4
5

3.2.

Financieel verslag

omschrijving
donateurs
concerten
subsidies
verhuur
brochures
subtotaal
saldo (negatief)
Totaal

JAARREKENING 2021
Bedrag
no. omschrijving
€ 2.572,50 1 onkosten bank
€ 435,00 2 onkosten concerten
€ 80.443,56 3 onkosten Vink & Boer
€ 250,00 4 onkosten kerk
€ 20,00 5 declaraties
€ 83.721,06 6 spaarrekening
€ 1.455,96
€ 85.177,02

Bedrag
€ 180,22
€ 2.433,04
€ 75.500,00
€ 1.155,93
€ 918,83
€ 4.989,00
€ 85.177,02

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 heeft op 28 maart 2022 het
jaarverslag goedgekeurd.
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Bijlage 1.

Programma Matinee concerten Sloterkerk 2021
Op zondagmiddag 3 oktober het blazers en strijkersensemble

SEPTEN TRIONES dat onder leiding staat van Herman Draaisma.Gespeeld werden het
beroemde Gran Partita van W. A. Mozart en twee delen uit het Divertissement (op. 36) van
Emile Bernard. Zie verder: www.septentriones.nl.
Op zondagmiddag 14 november bespeelde de landelijk bekende organist Jos van der
Kooy- die decennia lang organist was van de Westerkerk- op het onlangs gerestaureerde
fraaie Knipscheerorgel uit 1851.
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