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CONTINUITEIT  IN VERANDERLIJKE  TIJDEN 

 

Vlak achter de huizen aan de Buiksloterdijk, de zeedijk die vroeger bescherming bood tegen 

het open water van het IJ, ligt het oudste stenen gebouw van Amsterdam-Noord.  De kerk, 

omsloten door groen, water, hoge bomen en een klein kerkhof, vormt nog steeds een 

idyllische plek in Buiksloot dat te midden van ingrijpende gebiedsontwikkeling in Noord het 

karakteristieke beeld van een dijkdorp behouden heeft.  

De rol van de Buiksloterkerk is in deze verslagperiode beïnvloed door grote veranderingen in 

het culturele landschap en door de coronapandemie. 

Vanaf 1992 heeft de Stichting Buiksloterkerk, een organisatie van omwonenden, de kerk in 

eigendom en zorgt voor behoud en onderhoud van het monumentale gebouw. Om dit te 

kunnen doen, is de stichting statutair verplicht naar een exploitatie-sluitende bestemming 

van het kerkgebouw te streven, door middel van onder andere verhuur en het organiseren 

van culturele en sociale activiteiten, waaronder concerten en evenementen.  

De Stichting brengt om de twee jaar een jaarverslag uit.  Dit verslag gaat over de jaren 2019-

2020 en tijdens deze periode is doorgegaan op de ontwikkeling die is ingezet in 2018.  In 

2019 heeft  Podium Buiksloterkerk dit al in de programmering  laten zien, met een 

toegankelijk en afwisselend aanbod voor jong en oud, dat mede door de verbeterde PR in 

goede aarde viel bij het publiek.  Daarom ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. 

 

Voorzitter Stichting Buiksloterkerk 

Mei 2022  



4 
 

 

ORGANISATIE 

 

 

 

 

Bestuur 

Tijdens de verslagperiode 2019-2020 heeft het bestuur enige veranderingen ondergaan.  

In de vergadering van 25 april  2019 verleende het bestuur Iris Heidebrink decharge als 

interim secretaris onder dankzegging voor haar vele (extra) werk. Ze werd opgevolgd door 

Ingela Susanna. Iris bleef wel voorzitter van de programmacommissie. 

In september 2019 gaf Sylvia Robert-Pasteuning, bestuurslid coördinatie vrijwilligers, te 

kennen dat ze deze taak niet langer kon combineren met een volledige en zware baan. Op 8 

november zongen de  vrijwilligers Sylvia tijdens een gezamenlijke maaltijd in een speciaal 

lied alle lof toe voor haar inzet, enthousiasme en verdiensten. De voorzitter van de 

programmacommissie nam haar functie tijdelijk op zich en probeerde via diverse kanalen, 

onder andere in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en linkedin de 

vacature op te vullen.  In de verslagperiode lukte dat helaas niet.    

In januari 2020 trad Ruud Bleijerveld terug als voorzitter. Hij heeft zich ruim 10 jaar ingezet 

voor de Buiksloterkerk. Zijn bestuur kenmerkte zich door diplomatiek en gestructureerd 

leiderschap, met vele contacten naar buiten toe. In de vergadering van 20 januari verleende 

het bestuur hem, onder grote dank, decharge. In dezelfde vergadering werd Maarten van 

der Meer geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. 

Op 1 januari 2021 was de samenstelling van Stichting Buiksloterkerk als volgt: 

1. Maarten van der Meer voorzitter 

2. Ingela Susanna  secretaris, lid programmacommissie 

3. Marc van der Poel  penningmeester, lid onderhoudscommissie 

4. Iris Heidebrink  voorzitter programma commissie 

    waarnemend coördinator vrijwilligers 

5. Joep Koperdraat  bestuurder verhuur 

6. Marleen Sloof   voorzitter onderhoudscommissie 

7. Klazien Sieswerda  bestuurder Vrienden van de Buiksloterkerk 

 



5 
 

 

 

Vrijwilligers 

De Buiksloterkerk draait helemaal op vrijwillige inzet. Ook de bestuursleden worden niet 

betaald. Alleen voor een deel van de werkzaamheden voor het culturele programma – met 

name ten behoeve van PR - was vanaf najaar 2017 tot juni 2020 een betaalde kracht (zzp-er) 

aangetrokken.  

 

Dankzij de betrokkenheid en toewijding van alle betrokkenen kunnen onderhoud, verhuur, 

sociale en culturele evenementen en bedrijfsvoering met succes worden uitgevoerd. Het in 

standhouden van een goed vrijwilligersbestand voor alle voorkomende taken blijft een 

speerpunt van het beleid.  Voor het sociaal-cultureel programma hebben we een grote 

groep vrijwilligers voor alle voorkomende werkzaamheden om voorstellingen, concerten etc. 

te doen slagen en publiek gastvrij en zo professioneel mogelijk te ontvangen.  Zij doen dat 

met veel plezier en dragen zo bij aan de gemoedelijke en vriendelijke sfeer tijdens alle 

evenementen. Van deze ruim dertig mensen is een derde voorzien van alle vereiste 

diploma’s (EHBO, BHV en Sociale Hygiëne), die jaarlijks via herhalingscursussen worden 

vernieuwd. 

 

Na het vertrek van bestuurslid Sylvia Robert-Pasteuning als coördinator vrijwilligers konden 

we de vacature niet direct invullen.  Na een plenaire sessie met alle vrijwilligers hebben zich 

een paar van hen aangemeld om een deel van de taken van Sylvia voorlopig op zich te 

nemen. Dat lukte voor de inkoop ten behoeve van de catering en het maken van roosters 

voor de bezetting bij voorstellingen, concerten etc. Voor versterking op het terrein van 

coördinatie, werd contact gezocht met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Aan het eind 

van 2020 was het nog niet gelukt om de bestuursfunctie te vervullen.    

 

De meeste  vrijwilligers zijn gehecht aan hun periodieke inzet voor de Buiksloterkerk en doen 

die werkzaamheden vaak jarenlang. Toch trokken een paar van hen zich terug. Dat gold ook 

voor Jan Visser, die jarenlang met hart en ziel als beheerder zijn beste krachten gaf aan het 
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onderhoud van het monument en het in goede banen leiden van de verhuur. De stichting is 

hem hiervoor veel dank verschuldigd. 

 

De taken van Jan Visser, die in mei 2020 terugtrad, werden overgenomen door Ignace 

Bakker en Bert Kreulen. Een andere  vrijwilliger zorgde tijdelijk voor versterking voor de PR. 

Ook de sjouwersgroep van middelbare scholieren die de beheerders helpen bij het opbouw 

en inrichten van de kerkzaal bij alle evenementen onderging vernieuwing.   

 

PR en Communicatie 

Sinds begin 2020 is de nieuwe website van de Buiksloterkerk online met een ontwerp dat 

meer aan de eisen van vandaag voldoet. De huisstijl, kleur en logo zijn gehandhaafd omwille 

van de herkenbaarheid, maar de site is  informatiever en aantrekkelijker geworden voor 

bezoekers. We zijn nu makkelijker te vinden en worden goed bezocht. Daarmee is een flinke 

stap gezet in de beoogde professionalisering van de PR die in de activiteitenplannen werd 

beoogd.  

De website is in Wordpress gemaak door de firma Dragonet, die ook optreedt als beheerder. 

Nu kunnen we hem zelf naar behoefte vullen. Contentmanager is Ingela Susanna. Zij  zorgt 

ervoor dat de site continu wordt  geactualiseerd, zowel de programma-agenda als de overige 

informatie.  Een nieuwe functionaliteit  is het interne gedeelte, speciaal voor de vrijwilligers, 

dat alleen met een wachtwoord te bekijken is.  

Behalve de website gebruiken we andere PR-middelen om onze activiteiten onder de 

aandacht te brengen: zoals maandelijkse posters en flyers die wij zelf verspreiden, mede 

door inzet van middelbare scholieren, persberichten op culturele sites,  aan schrijvende pers 

en relaties.  We vermelden ons programma in verschillende digitale culturele agenda’s en op 

Facebook houdt Kiki Becker de pagina van de Buiksloterkerk bij. Het beeldmateriaal wordt 

gemaakt door Silvère Dijt en Iris Heidebrink. Via Podium Buiksloterkerk op Google geven we 

mensen de kans om op programma’s en verhuurervaringen te reageren. We krijgen daar 

regelmatig goede reviews! 
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SOCIAAL-CULTURELE PROGRAMMA 

 

Doelstelling programmering 

 

De Buiksloterkerk wil voor een breed publiek laagdrempelige evenementen realiseren die 

goed aansluiten bij de gevarieerde samenstelling van de bewoners in het omringende 

gebied. Daartoe worden van september tot en met juni maandelijks 3 à 4  concerten, 

kindervoorstellingen en speciale evenementen georganiseerd, waarvoor de toegang niet al 

te duur en soms gratis is.   

Omdat het aantal zitplaatsen in de kerkzaal beperkt is -maximaal 80 à 100 voor 

kindervoorstellingen en 180-200 voor concerten – kunnen de kosten niet geheel gedekt 

worden door inkomsten uit ticketverkoop. Gelukkig heeft de gemeente ook in 2019 en 2020 

uit waardering voor onze producties een jaarlijkse subsidie van €20.000 verleend.   

  

Programmacommissie 

 

In de verslagperiode was Iris Heidebrink commissievoorzitter en programmeur, welke 

functies ze tot februari 2019 combineerde  met de functie van secretaris. De commissie 

bestond verder uit de bestuursleden Joep Koperdraat, Klazien Sieswerda en Ingela Susanna 

en een nieuwe vrijwilliger, Iris van Nifterick.  

 

Realisering programma 

 

Concerten 

In 2019 en 2020 werden 21 concerten gegeven variërend van soul, pop en jazz, tot westers 

klassieke en wereldmuziek. Naast optreden van gerenommeerde professionals als Fernando 

Leimerinhas, Maurits Fondse, Micheline Van Hautem, Johannes Möller en het Ragazze 

Quartet kregen ook beginnende musici en amateurs een kans om zich te presenteren. De 

concerten van het Amsterdams Jeugd Orkest, de Waterlandse Muziekvereniging  en het 

Amsterdams Studentenorkest waren steevast uitverkocht. Hetzelfde gold voor een optreden 
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van het Monnickendammer Koor en het Buiksloterkoor met een Beatlesprogramma. Ook het 

optreden van Springtide met Marie’s wedding, afgesloten met een maaltijd van Irish Stew, 

was een groot succes. De orgelmentor Ross Luescher toonde in een concert met een m ede-

organist en  musici op fluit en viool dat het orgel zich uitstekend leent voor kamermuziek. 

Het optreden van het Nederlands Mandoline Orkest was voor velen een verrassende 

kennismaking met dat veelzijdige en veelvormige instrument. In september 2020 slaagde het 

Nederlandse Marionettentheater er in om – ondanks alle beperkende coronavoorschriften – 

een hartverwarmende uitvoering te brengen van de Barbier van Sevilla.  

 

Kindervoorstellingen 

Met 17 kindervoorstellingen voor met name de allerkleinsten (1,5-5 jaar) werd een groot en 

gevarieerd publiek bereikt, waaronder veel nieuwe noorderlingen. De gratis thee, koffie. 

limonade en koekjes vallen op deze voorstellingen op zondagmorgen altijd in de smaak. Het 

repertoire reikte van bekende thema’s zoals het Muizenhuis, Nijntje en  Aadje Piraatje tot 

mime door Hakim Traïda en klassieke muziek met een optreden van het Vespuccikwartet uit 

Noord met De Kleren van de Keizer. Na afloop van de paasvoorstelling in 2019 maakten veel 

kinderen enthousiast gebruik van de kans om paaseitjes te zoeken rondom de kerk. 

 

Evenementen 

Zoals elk jaar werden er samen met Boekhandel Van Noord literaire avonden georganiseerd, 

in de regel gecombineerd met film en muziek. In 2019 rond de schrijver-dichter Willem 

Wilmink en in 2020 over het boek Een van ons van Christine Otten met medewerking van 

Peter Faber en Lamyn Belgaroui.   

De traditionele Stekjesmarkt viel in 2019 op 28 april en was breed van opzet. Naast 

biologisch geteelde planten, bloemen en groente was er veel aandacht voor een gezond 

milieu, ambachtelijke producten zoals honing, bier, chocolade, jam en voor creativiteit, 

bijvoorbeeld lampen van afbreekbaar plastic, handgemaakte keramiek, schilderijen en 

sieraden. In de kraam van boekhandel Over het Water signeerde stadsecoloog Geert 

Timmermans zijn boeken over natuur in Amsterdam, terwijl TV-kok Yvette van Boven 

hetzelfde deed met haar kookboeken. Er waren rond de 500 bezoekers. Vanwege de 

coronapandemie kon de Stekjesmarkt in 2020 geen doorgang vinden.  

 

De jaarlijkse korendag, waar de hele dag door tientallen koren voor een enthousiaste volle 

zaal acte de présence geven, was druk bezocht in 2019, maar  moest in 2020 worden 

afgelast vanwege de pandemie.  
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Voor de traditionele Kerstsamenzang op de avond van 23 december hadden vrijwilligers 

dagenlang gewerkt om de kerk prachtig te versieren. De publieke belangstelling voor dit 

gratis toegankelijke evenement, waarvoor geen reservering was vereist, was dit keer nog 

groter dan anders. Heel wat mensen moesten we teleurstellen: de kerk was overvol. Er was 

muziek van  Muziekvereniging Waterland en het Aubadekoor uit Tuindorp-Oostzaan. Er was 

orgel- en pianospel en warme chocolademelk en glühwein verhoogden de sfeer.   

Ook de jaarlijkse oudejaarsdisco van 29 december 2019 bleek zeer intrek. De kaartjes waren 

binnen de kortste keren uitverkocht. De muziek werd gedraaid door onze vrijwilligster 

Liselotte Djoefrie, een bekend discjockey in Noord. 

 

Corona 

In het voorgaande werden een aantal keren de beperkingen genoemd vanwege de corona 

pandemie. Voorstellingen april-juni 2020 en november-december moesten worden afgelast. 

Ze werden zoveel mogelijk verplaatst naar vervangende data. Bezoekers die al kaartjes 

hadden gekocht kregen tijdig bericht en konden kiezen voor bijwonen van de voorstelling op 

een andere datum, teruggave van de ticketprijs of schenking daarvan aan de artiesten. Bij 

voorstellingen die wel door konden gaan werden alle vereiste corona-maatregelen 

genomen. De dakventilatie was hierbij van groot belang.  De kerk is voorzien van een 

professionele afzuiginstallatie, die vanuit het gewelf via een aantal grote sleuven de lucht 

naar buiten afvoert. Op maximaal vermogen wordt de totale hoeveelheid lucht in de kerk 

hiermee ruim twee keer per uur ververst. Het telkens weer verversen van de lucht helpt o.a. 

om de overdracht van luchtweginfecties, zoals bv Corona te voorkomen, ook verschoont het 

de lucht die vervuild is door fijnstof en vocht. 

 

Op 14 september 2019 deed de Buiksloterkerk 

mee met de Nationale Orgeldag, met als doel de 

renovatie van het orgel. Hiervoor was in de 

zomermaanden archiefonderzoek gedaan, 

waarvan de resultaten werden vastgelegd in 

een boekje over de geschiedenis van het orgel 

van de kerk. Op de dag zelf was naar aanleiding 

hiervan een expositie met foto’s van historische 

documenten ingericht. Dit was het startsein 

voor  fondsenwerving ten behoeve van een 

grote schoonmaak en opknapbeurt voor het 

historische orgel. Onder begeleiding van 

orgelmentor Ross Luescher kreeg die dag 

iedereen die dat wilde de kans om even op het 

orgel te spelen. Vooral kinderen maakten daar 

graag gebruik van.   
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VERHUUR 

 

 

Kijken we terug op 2019 en 2020, dan is Covid-19 van zeer grote invloed geweest. Tot maart 
2020 was het business as usual met onze vaste partners Marie Aubain Events, Ceu de Santa 
Maria als basis en daarnaast diverse andere verhuren.  
 
In maart 2020 maakte Covid-19 hier een (tijdelijk) einde aan. Praktisch van de een op andere 
dag vielen alle afspraken weg uit de agenda en daarmee ook onze inkomsten. Dramatisch, 
omdat een constante stroom aan huurinkomsten een belangrijke ader is voor het onderhoud 
van ons mooie gebouw en de vele sociale culturele evenementen die er in plaats vinden. Op 
28 mei was er wel een concert zonder publiek. Het ensemble Boi Akih nam een optreden op 
dat via Internet gestreamd kon worden. 
 
Pas na de eerste golf in de zomer van 2020 kwam er voorzichtig aan weer iets van leven in 
de brouwerij. Koren, vaak repeterend in verzorgingstehuizen en daar niet meer welkom, 
konden in ons grote gebouw onder strikte voorwaarden hun repetities weer oppakken. Ook 
kon er nog een enkele begrafenis in de kerk plaatsvinden, maar na de tweede golf, begin 
november, viel het toch weer helemaal stil.  Samenvattend is 2020 is een jaar geweest om 
gauw te vergeten.  
 
Tijdens de Corona periode heeft onze “koster” Jan Visser aangegeven, dat dit een goed 
moment was het beheerdersstokje aan Ignace Bakker en Bert Kreulen over te dragen. Liefst 
18 jaar heeft Jan Visser zich met hart en ziel voor de kerk ingezet. Ook langs deze weg nog 
onze hartelijke dank hiervoor! 
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ONDERHOUD 

 

 

In 2019 en 2020 zijn binnen en buiten verschillende kleine en grotere 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo werd het houtwerk van het rondvenster in de 
toren gerepareerd en werden beschadigingen aan pilaren en doophek hersteld. Het plan om 
op energiezuinige ledverlichting over te gaan kwam versneld in uitvoering, toen bleek dat de 
kroonluchters in de kerk letterlijk en figuurlijk aan een zijden draadje hingen. Zij zijn na 
demontage gerestaureerd en van nieuwe verlichting voorzien. Nieuwe statafels zijn 
aangeschaft in april 2019. 
 
Ook de verouderde geluidsinstallatie is vervangen, waardoor de kwaliteit van het geluid 
tijdens optredens in de kerk aanzienlijk is verbeterd. Een bijzonder project was de 
restauratie van de door de tand des tijds aangetaste achttiende-eeuwse gevelsteen met het 
wapen van Schellingwoude en Buiksloot in de buitenmuur van het koor. Dankzij het 
inhoudelijk advies en de financiële steun van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
gevelstenen kon deze restauratie met succes worden uitgevoerd.  
 
Lange termijn onderhoud 
De bouwkundige toestand van het kerkgebouw wordt jaarlijks minutieus in kaart gebracht 
door de Monumentenwacht Noord-Holland. Op grond van het meest recente 
inspectierapport is een meerjarenplanning voor het onderhoud gemaakt, die op haar beurt 
de basis was voor een beroep op de rijksinstandhoudingsubsidie voor monumenten voor de 
periode 2021 – 2026. In augustus 2020 is deze meerjarige subsidie toegekend, waardoor de 
financiering van het onderhoud van het gebouw in de komende jaren voor een belangrijk 
deel is veiliggesteld. 
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FINANCIËN 

 

2019 
Financieel was 2019 een goed jaar voor de Stichting Buiksloterkerk. We kregen weer 20.000 
euro subsidie van de stad, er was een leuk programma en de bezoekersaantallen waren, net 
als die van 2018 weer goed. Er was zelfs een stijging van bijna 1600 naar 2600 betalende 
bezoekers! Dat doet ons veel plezier, want naast het feit dat de mensen de voorstellingen de 
moeite waard vinden en graag komen bekijken, is een bijkomend positief effect de verlaging 
van het verlies, dat de Stichting zelf draagt. De voorstellingen zijn niet kostendekkend, want 
het aantal zitplaatsen is beperkt en de ticketprijzen zijn laag. In feite betekent het realiseren 
van een eigen programma dat op die dagen geen inkomsten uit verhuur kunnen worden 
verdiend (met uitzondering van Spetterende Letteren en kooruitvoeringen). 
 
Ook aan de verhuurinkomstenkant van de Stichting ging het in 2019 voorspoedig. Als relatief 
nieuwe inkomstenbron hebben we de begrafenissen, waarvoor we de kerk per dagdeel 
verhuren. Steeds meer mensen weten ons kerkje te vinden voor een afscheidsceremonie op 
maat.  
 
2020 
En toen kwam 2020. Ook dat jaar begonnen we gunstig. Maar eind maart werden we, zoals 
iedereen in Nederland, ingehaald door Corona. De eerste lock down zette alles stil. 
Optimistisch werden de afgelaste voorstellingen naar begin september doorgeschoven. Na 
een relatief open zomer, een periode met altijd al weinig activiteiten in de kerk, begonnen 
we in september weer met voorstellingen, wel onder strenge restricties ten aanzien van  
aantallen bezoekers, afstanden en hygiëneregels.  Eind oktober ging Nederland weer op slot 
en bleef dat voor de rest van het jaar. 
Onze verhuurinkomsten liepen terug naar nul, behalve die van de begrafenissen. Die 
inkomstenbron steeg fors.. 
 
Een geluk bij ongeluk is dat onze lopende uitgaven voor een deel ook gerelateerd zijn aan de 
activiteiten en/of omzet van de Stichting. De energie rekening ging van bijna 9.000 euro 
terug naar 4.800 euro. Verder vonden we, na een absurde verhoging van de verzekerings- 
premie, een goede andere verzekeraar en dat scheelt de Stichting jaarlijks 5.000 euro. En 
bovendien gaf de overheid ons als culturele instelling wat steun tijdens de eerste lock down. 
Op het onderhoudsvlak waren er gelukkig geen tegenvallers.  Er stond geen groot 
onderhoud op de planning, dus we hebben die uitgaven in de afgelopen 2 jaar kunnen 
beperken. 
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Onze donateurs waren het afgelopen jaar bijzonder gul. Velen hebben een extra groot 
bedrag geschonken of een extra storting gedaan.  Hierdoor is deze inkomstenbron voor de 
Stichting duidelijk toegenomen. Alles in ogenschouw nemend, hebben we het verlies voor de 
Stichting weten in te dammen. De Stichting is nog steeds financieel gezond en kan een 
stootje hebben. 

 

VRIENDEN 

 

“Zonder vrienden vaart niemand wel”, dit is de gevleugelde uitspraak van één van onze 
vroegere bestuurders en nog steeds ons motto. 
 
In 2019 hadden wij 118 betalende vrienden. Dit is een toename ten opzichte van het jaar 
ervoor, toen er 99 vrienden een donatie hebben gedaan. De opbrengst in 2019 was 5.630,00 
euro.  Als vrienden- bijeenkomst was er op 8 september een optreden in de Buiksloterkerk.  
De donateurs konden het concert van het Nederlands Mandolineconcert  gratis bijwonen, 
met een drankje en een kop soep als besluit. 
 
En dan 2020… het begin van de corona en nog niet uit zicht. De excursie naar het depot van 
NEMO moest worden afgelast zoals zovele andere activiteiten. Gelukkig werd er wel 
gedoneerd  namelijk 4.855,00 euro door 98 vrienden. Het aantal donateurs nam dus iets af, 
maar gelukkig neemt het gemiddelde bedrag toe. 
 
De corona crisis is nog steeds niet ten einde maar de Buiksloterkerk staat nog fier overeind. 
Mede dankzij de steun van onze vrienden houden we stand en gaan we opgewekt verder. 
Wij zullen onze vrienden blijven koesteren. 
 

 

Tenslotte 

In de afgelopen twee jaar is opnieuw gebleken dat er veel mensen zijn die de Buiksloterkerk 

een warm hart toedragen. We bedanken alle vrijwilligers voor hun belangeloze en trouwe 

inzet en de vrienden voor hun financiële steun. Zij geven ons het vertrouwen dat het 

jaarverslag over de periode 2021-2022 ook positief van toon zal zijn! 


