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1. Inleiding. 

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2022 van de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol, 

kortweg SOLS genoemd.  

Dit plan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid aan en de (strategische keuzes) voor de 

komende 4 jaar. Het gaat om een beschrijving op stichtingsniveau die dient als kader voor de 

deelnemende stichtingen.  

Het beleid is een logisch vervolg op de bereikte resultaten in de afgelopen jaren waarin de 

samenwerking van de deelnemende stichtingen werd geregeld in een convenant.  

  

2. Missie SOLS. 

SOLS wil vanuit een christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking ( ongeacht religie of 

levensbeschouwing ) middels de pastores en vrijwillige medewerkers de reizigers van de Luchthaven 

Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden. De volgende 

christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie.  

  3. SOLS: Wie zijn we.  

SOLS is op 3 april 2014 opgericht en zetelt in de gemeente Haarlemmermeer.  

De drie deelnemende stichtingen zijn de Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry, de 

Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol en de Stichting R.K. Luchthavenpastoraat 

Schiphol.  

Kerken werken al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. De 

samenwerking was in de eerste jaren vooral collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde 

pastores en hun “vrijwillige” medewerkers. In 1987 werd door de Bisschop van Haarlem de stichting 

R.K. Luchthavenpastoraat opgericht. De doelstelling was het behartigen van de materiële belangen 

van het RK. Luchthavenpastoraat en het adviseren en ondersteunen van het pastoraat. De 

Protestantse kerken hebben in die jaren, uitsluitend voor advisering en ondersteuning een 

werkgroep ingesteld.  

Vanaf 1992 zijn de “bestuurlijke” contacten tussen de R.K.-stichting en de protestantse werkgroep 

aarzelend van start gegaan en uitgegroeid tot een intensieve samenwerking. Deze samenwerking 

werd vanaf 1 oktober 20114 formeel vastgelegd in een convenant. Bij de start van de deelname van 

de Anglican Airport Ministry in 2008 is het convenant herzien en opnieuw integraal vastgesteld.  

Inmiddels zijn er drie deelnemende stichtingen waarin diverse kerkgenootschappen participeren en 

zij hebben samen in 2014 één Stichting opgericht om het werk van het Luchthavenpastoraat op 

Schiphol te ondersteunen.  

   

 



4. SOLS: Waar staan we voor.  

Het doel van de SOLS is het bieden van pastoraat, begeleiding, nabijheid en gastvrijheid op het 

Stiltecentrum en de Luchthaven Schiphol voor een ieder die zich op Schiphol bevindt en meer 

specifiek, het ondersteunen van de deelnemende stichtingen in deze taken. Het bestuur van de 

stichting waarborgt de intercollegiale samenwerking en het uitdragen van de doelstellingen. De 

stichting verwerft de (financiële) middelen daartoe en verricht alle verdere handelingen, die met 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits deze het 

algemeen belang dienen.  

De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.  

Binnen het Luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol functioneren drie pastores. Elke pastor 

wordt ondersteund door een aparte stichting, namelijk de Stichting R.K. Luchthavenpastoraat 

Schiphol, de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol en de Stichting Old Catholic and 

Anglican Airport Ministry. 

 De luchthavenpastores werken samen met zo’n 25 vrijwillige medewerkers en samen geven zij 

“het gezicht” aan het Luchthavenpastoraat op Schiphol. In het Stiltecenterum (Meditation 

centre) op de tweede verdieping van Lounge 2 verwelkomen ze reizigers en medewerkers die 
even komen bidden, mediteren of gewoon behoefte hebben aan stilte. Moslims, joden, 
christenen, hindoes en boeddhisten: alle religies en overtuigingen zijn hier welkom.  

Zij staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij, ongeacht levensbeschouwing of religie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   SOLS: Onze werkzaamheden nader uitgewerkt. 

De door de stichting te verrichten werkzaamheden zijn:  

a. Het monitoren van de activiteiten van pastores en vrijwilligers. De, door de drie deelnemende 

stichtingen, aangestelde pastores voeren hun werk uit op basis van samenwerking. De wijze van 

samenwerking wordt door de stichting regelmatig getoetst. De inhoudelijke verantwoordelijkheid 

van het pastorale werk behoort volledig tot de eigen verantwoordelijkheid van ieder van de pastores; 

zij zijn ieder voor zich daarvoor alleen verantwoording schuldig aan hun eigen kerkgenootschap, c.q. 

één van de deelnemende stichtingen.   

b. Het werven van gelden. Schiphol Group betaalt mee aan het Luchthavenpastoraat, evenals een 

aantal kerkgenootschappen. In tijden van terugloop van de beschikbare geldelijke middelen bij de 

kerken wordt door de stichting onderzoek gedaan naar andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld 

door het organiseren van “Vrienden van het Schipholpastoraat”. Andere bronnen van inkomsten 

(kunnen) zijn: donaties (giften), collecten, subsidies, sponsoring en fondsenwerving. Om het 

Luchthavenpastoraat Schiphol en daarmee ook de ondersteunende stichting meer bekendheid te 

geven is een website gerealiseerd (https://www.airportchaplaincy.nl/). Het bestuur zorgt voor de 

actualiteit van de website.   

c. Beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Hiervan wordt verslag gedaan in het 

jaarverslag dat jaarlijks voor 30 juni op de website gepubliceerd wordt. 

d. De stichting stelt jaarlijks een begroting op en een meerjaren prognose van kosten en 

opbrengsten. Alle opbrengsten en kosten die verband houden met de directe werkzaamheden van 

het pastoraat op Schiphol worden door de stichting beheerd.  De verwachte bestedingen (begroting) 

sluiten als regel nauw aan bij  de rekeningen over de voorgaande jaren en vertoont een grote mate 

van continuïteit: de drie pastores, vrijwilligers  of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, 

diensten worden gehouden in het Stiltecentrum  en ook andere activiteiten vinden plaats (zie de 

jaarverslagen). Ter dekking van de uitgaven ontvangen de stichting jaarlijks een bijdrage van Schiphol 

Group. Ook neemt Schiphol Group alle huisvestingkosten van het Stiltecentrum en de 

kantoorruimten voor haar rekening. Schiphol Group draagt bij aan de salariskosten van de pastores 

door een bijdrage aan de deelnemende stichtingen. De stichting en de deelnemende stichtingen 

ontwikkelen plannen om de resterende gelden te verwerven. Bij het financiële beheer van de gelden 

worden de risico’s laag gehouden, het vermogen is ondergebracht in spaarrekeningen. 

https://www.airportchaplaincy.nl/

