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Beste lezer,

Graag bieden wij u ook dit jaar weer ons jaarverslag 

aan. Het geeft ons de gelegenheid om over onze 

ervaringen te vertellen in dit wel heel bijzondere 

jaar. Tevens geven wij u inzicht in ons financiële 

reilen en zeilen,  en ook wat betreft dat verliep dit 

jaar bijzonder.

Het jaar 2020 begon zo gewoon. Dat bleek een mis-

rekening. Na de eerste  toespraak van Premier Rutte 

half maart, veranderde er heel veel. Iedereen die 

niet direct met de operatie op Schiphol bezig was, 

werd geacht vanuit huis te werken. Alleen de pastor 

op dienst komt  voor oproepen naar de luchthaven 

en is dan vanwege de oproep veelal in of rond het 

Stilte-centrum te vinden.  Het werk van de pastor 

is  erg solitair geworden, de onderlinge contacten 

verlopen via telefoon en beeld.
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Er is door COVID-19 veel  veranderd in de oproepen. Nog 
steeds leveren de pastores assistentie aan passagiers. De 
oproepen duren echter veel langer en strekken zich vaak 
over dagen uit. In het proces op het lege Schiphol zijn onze 
pastores door de pandemie  casemanager geworden. In 
dit verslag kunt u lezen hoe en wat daarbij komt kijken.  Ze 
doen er hierbij  alles aan om een passagier, vaak in quaran-
taine op een hotelkamer zonder ramen, met alleen kunst-
licht, het gedwongen verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. De pastores hebben in dit verslagjaar, vanaf  half 
maart,  zoveel mogelijk met alle betrokkenen binnen het 
pastoraat, vrijwilligers en bestuursleden,  contact gehouden. 
In de loop van dit jaar hebben we vaak gevoeld dat het werk 
van onze pastores erg gewaardeerd wordt en bij die waar-
dering sluiten we ons als bestuur graag aan. Hun inzet, hun 
warmte, hun flexibiliteit en improvisatievermogen was voor 
velen  erg voelbaar en zichtbaar.

Met trots vermelden we de realisatie van een korte film over 
hun werk  op Schiphol. De film geeft een indrukwekkende 
impressie van wat zij doen.  In september was de (stille) pre-
mière. Graag danken we op deze plaats de makers van deze 
prachtige documentaire.
In dit verslagjaar heeft het bestuur in nauwe samenwerking 
met de pastores het Mission Statement vernieuwd. 
Heel intensief zijn dit jaar gesprekken gevoerd met Royal 
Schiphol Group over de gevolgen van de coronapandemie  
voor het werk van het Luchthavenpastoraat: verlaging van 
onze exploitatielasten en het gebruikmaken van de steun-
maatregelen van de overheid  waren het resultaat. Details 
vindt u in de jaarcijfers. 

Ons vijfjarig contract met Royal Schiphol Group eindigde in 
2020 van rechtswege. Eind 2020 kon het  nieuwe contract 
worden afgesloten voor een periode van drie jaar met de 
mogelijkheid om dit contract twee keer met een jaar te 
verlengen.

Onze waardering gaat in het bijzonder uit naar alle betrok-
kenen van Royal Schiphol Group die, in onzekerheid over 
hun toekomst, midden in een periode van organisatieaan-
passing, heel positief met ons hebben meegedacht over ons 
werk in deze veelbewogen tijd en de komende jaren, gezien 
alle  onzekerheden over herstel van het verkeer-en vervoer. 
Op het gevaar af namen te vergeten wil ik hier toch graag 
noemen: Marit Gangsaas, Jolanda Veenboer, Manon de 
Ruiter, Marion Kuijpers en Miriam Hoekstra.
We voelen ons zeer gewaardeerd door het vertrouwen van 
de leiding van Royal Schiphol Group dat de zorg voor passa-
giers die door omstandigheden een beroep op ons doen bij 
ons als  Luchthavenpastoraat in goede handen is.

Op deze plaats past ook een woord van dank voor al die 
kerken die ons werk financieel steunen: de Anglicaanse 
Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit en de Protestantse Kerk in Nederland. Naast deze  
landelijke organisaties zijn er stichtingen en plaatselijke 
kerken die ons, vaak indirect via één van onze stichtingen 
steunen. Uw aller bijdragen worden zeer gewaardeerd.

Tot slot willen we onze pastores Marieke, Gerard, Mark en 
Joop en onze vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet, 
betrokkenheid en flexibiliteit tijdens dit heel bijzondere jaar.

Namens het bestuur,
Flip Poort, voorzitter Stichting Ondersteuning Luchthaven-
pastoraat Schiphol

Een speciaal woord van dank aan Marianne de Bie van Royal 
Schiphol Group die ons jaarverslag geredigeerd heeft. Fijn zo’n 
alwetende vraagbaak die ons werk kent. Schiphol vormgever 
Hans van den Berge heeft de opmaak verzorgd, met de hem 
kenmerkende creativiteit en een groot geduld. 
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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. In dit verslag 
willen we laten zien wat er aan werk is verzet door 
het Luchthavenpastoraat. Dat werk is in 2020 ge-
woon doorgegaan ondanks de bijzondere situatie op 
Schiphol. In het begin van 2020 leek een pandemie 
nog ver weg: we begonnen dat jaar met de gewone 
aantallen passagiers die in vergelijking met 2019 niet 
afweken. Ook onze aantallen oproepen lieten geen 
abnormaal beeld zien. Op een paar dagen na konden 
we het eerste kwartaal als normaal beschouwen. De 
afwezigheid van vluchten uit China was het eerste dat 
anders was dan het jaar daarvoor. Maar dat had niet 
direct effect op ons werk. Dat effect kwam pas nadat 
Europa gevallen van corona kreeg te verwerken en als 
gevolg daarvan het vliegverkeer vrijwel helemaal  werd 
stilgelegd. Waar normaal gesproken ruim 180.000 pas-
sagiers per dag via Schiphol aankomen, overstappen of 
vertrekken zijn er in het begin van de pandemie dagen 
geweest die slechts 3.000 passagiers lieten zien. Het 
was zo abnormaal -  en met het hele land hoopten we 
dat dit slechts even en tijdelijk zou zijn. 

Onze missie

Het Luchthavenpastoraat op Schiphol biedt vanuit 
een christelijke identiteit, ondersteuning en ruimte 
aan zoekenden met pastorale en diaconale vragen.
De zorg maakt hierbij geen onderscheid naar religie 
of levensbeschouwing.

Zo werken wij

Het Luchthavenpastoraat bestaat uit vrijwilligers en 
pastores die handen en voeten geven aan onze missie.
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Hoofdstuk 1



Het jaarverslag wil de ontwikkeling van het pastoraat 
laten zien. In de jaren dat het pastoraat op de luchthaven 
Schiphol bestaat zijn er telkens momenten geweest waar-
bij stil is gestaan bij: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’ Wat 
willen we voor de passagier betekenen? Hoe brengen we 
dat voor het voetlicht? We hebben in 2018 ons nieuwe 
centrum geopend. Met de constructie van de nieuwe pier 
staat een tweede centrum op de bouwtekening. Ook liep 
eind 2020 ons vijfjarig contract met Schiphol af. Daarom 
kwamen en komen deze vragen weer naar boven. Het 
antwoord begint met ons Mission Statement; hoe vatten 
we ons werk in een enkele zin samen?

Mission Statement.
In 2019 zijn we met de leden van het team en alle bestuurs-
leden een dag op Kaageiland bijeen geweest. Noem het 
een Hei-dag of een brainstormdag. De opdrachten aan de 
deelnemers waren ‘Kijk waar we staan en hoe nu verder?’ 
Naar aanleiding van deze dag hebben bestuursleden en 
teamleden vier groepen gevormd. Alles wat op die dag is 
verzameld hebben we omgezet naar de dagelijkse praktijk.

■ De groep PR heeft tot taak te kijken hoe wij om zijn ge-
gaan met publiciteit en hoe we dat in de toekomst zouden 
kunnen veranderen en daarmee ons werk verbeteren. Deze 
groep staat onder leiding van Marieke Meiring. Hoe gaan we 
nu met publiciteit om? Welke vragen moeten wij beant-
woorden? Hoe staan wij in deze tijd met alle veranderingen 
die zich aandienen in ons werk? Dat zijn vragen van alle 
tijden. De Pr-groep is twee keer fysiek bij elkaar geweest
(23 januari 2020 en 27 februari 2020)

■ De groep Nieuw Meditation Centre (NMC) heeft zichzelf 
de opdracht gegeven te kijken naar alle aspecten over de 
nieuwe pier/terminal en daarbij hoe ons NMC daar in zou 
kunnen passen. Wij hebben een ruimte op tekening aange-
boden gekregen waar wij dat NMC kunnen invullen. Hoe 
vullen we de ruimte, welke invulling, kunst, vloerbedekking, 
enz.? Mark Hafkenscheid heeft hier de leiding over. Deze 
groep heeft ervoor gekozen nog niet aan de slag te gaan.

■ De groep Mission Statement (kader) heeft een nieuwe 
invulling geformuleerd waarmee wij weer verder kunnen 
gaan. Joop Albers heeft hier het voortouw in genomen. Zij 
zijn voortvarend te werk gegaan. 

■ De contractgroep die spreekt over de overeenkomst met 
Schiphol heeft het extra druk gehad gezien de veranderende 
tijd. Gerard Timmermans is namens het team de schakel met 
de accountmanager en inkoopmanager van Schiphol ener-
zijds en onze bestuur-groep financiën en beleid anderzijds.

Begin van een veelbewogen jaar.
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15 Maart

De pandemie heeft een grote impact gehad. Nadat op 
zondag 15 maart de mededeling kwam dat de horeca in 
Nederland om zes uur ’s avonds dicht moest kwam het 
coronavirus plotseling wel heel erg dichtbij. Ook Schiphol 
moest eraan geloven en wij hadden als Luchthavenpasto-
raat de beslissing genomen ons Meditation Centre (MC) 
te ‘sluiten.’ We kunnen het MC niet echt sluiten met een 
sleutel maar wel een afspraak maken dat er geen vrijwil-
ligers meer komen. We konden als pastores de afspraak 
maken dat wij minder op Schiphol aanwezig zouden zijn, 
bijvoorbeeld alleen bij oproepen of lopende zaken. Vanaf 
die tijd waren we maar 3 dagen per week ‘standaard’ op 
Schiphol aanwezig. Op zondag waren we op Schiphol 
voor mensen die op eigen verzoek een gebedsmoment 
wilden. Alle zondagen hebben wij mensen hierin kunnen 
bedienen. De regering gaf op 1 juni weer de ruimte voor 
kerkdiensten. Vanaf dat moment kon de gebedsviering 
weer omgeroepen worden en konden vrijwilligers ook 
weer een rol krijgen. 

Wij moesten wennen aan die afwezigheid op Schiphol. 
Als team missen we onze vaste contactmomenten bij 
de koffie. Contact onderhouden doen we nu via beeld-
bellen. De verandering van werkvloer naar thuis is niet 
makkelijk. Niet voor ons en niet voor passagiers die ons 
nodig hebben. Het aantal passagiers zou een dramatische 
daling met zich meebrengen tot het dieptepunt van 2.418 
passagiers op een dag. Tegelijk bleek het aantal oproepen 
voor ons niet evenredig te dalen. Hadden we in 2019 300 
oproepen; in 2020 zijn we uitgekomen op 232. Maar elke 
oproep vroeg meer tijd dan in de vorige jaren; in 2020 
gemiddeld vijf en een half uur tegen vier en een half uur 
in 2019.  

Wat wel is gedaald zijn de inkomsten uit giften. Het MC 
was na de eerste lockdown wel open, maar de afwezig-
heid van passagiers was zichtbaar en voelbaar. Ook de 
persoonlijke aandacht door vrijwilligers werd gemist. Het 
MC bood troost en rust, maar het vriendelijke woord en de 
menselijke maat in het centrum werden node gemist. 

De stilstand van de dynamiek op Schiphol had ook effect 
op ons werk. Digitaal overleggen maakt dat je korter, 
efficiënter en doelgerichter werkt, maar de verdieping 
dreigde weg te vallen. Geen koffiepraatjes, minder per-
soonlijke verhalen over begeleidingen. Maar we bleven de 
hele tijd het koffieoverleg, zij het telefonisch, vasthouden. 
Het gaf het team energie om de volgende oproep weer op 
te pakken.  

De verandering van drukte in de kantoren en in de termi-
nal werd vervangen door Kern Schiphol. Twee pieren in 
gebruik. Thuiswerken. De reisregels werden voortdurend 
aangepast. Net als alle bedrijven op Schiphol hadden wij 
vragen en discussies over een gedeeltelijke gezichtsbe-
dekking ter bescherming van elkaar. Hoever is ander-hal-
ve-meter nu echt, twee armlengtes? Twee grote stappen 
van elkaar? Net niet of juist wel binnen gehoorafstand 
van elkaar? Lastig om zo pastoraat te bedrijven. En dan 
ontdekken dat er ook andere vormen van pastoraat zijn 
die bij deze afstand goed van toepassing kunnen zijn. Net 
als iedereen moesten we hier zelf onze weg in zoeken. 
Het heeft bij ons een andere kant, want wij hebben geen 
ander doel dan  het bijstaan van passagiers of personeel. 
Present zijn. Wij proberen de passagier centraal te stellen 
en zo het proces in de terminal zo min mogelijk te verstoren. 
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Een andere inhoudelijke kant van ons werk, het herenigen 
van familieleden, kwam bijna tot stilstand tegenover de 
hulp die we moesten geven aan gestrande passagiers van-
wege een positieve besmetting/testuitslag.  

Behalve de vraag ‘hoe lang nog’  hebben wij nog andere 
vragen. Onze vragen waren wellicht meer gericht op wat 
doet het met de mens? Met de passagier? Met het perso-
neel?  Met onszelf? De passagiers die tijdens Kern Schiphol 
nog vlogen waren mensen die een hoge mate van urgentie 
hadden om te reizen. Bijvoorbeeld  een jongetje van 7 jaar 
dat op 16 maart terug zou vliegen naar Ghana. Hij was hier 
naartoe gekomen voor een hartoperatie. Normaal zou een 
verpleegkundige hem halen en brengen. Maar nu, door de 
onzekerheid over het sluiten van grenzen en quarantaine-
verplichtingen, kon dat niet. De verpleegkundige is onder 
begeleiding van het Luchthavenpastoraat meegegaan 
naar het vliegtuig. Daar heeft zij twee mensen en de crew 
bereid gevonden het jongetje onder hun hoede te nemen. 
Het jongetje is in Accra opgehaald door zijn ouders. Op 
diezelfde vlucht werd een aantal passagiers niet in Ghana 
toegelaten. Duidelijk werd wat voor risico’s er aan vliegen 
zijn, en wat voor situaties we nog meer zouden tegenko-
men.  Wie in een vliegtuig stapte was niet zeker of hij wel 
op de bestemming zou aankomen, of dat hij terug zou 
kunnen komen. 

De mensen die in het buitenland verbleven wilden naar 
huis. Aankomende vluchten waren gevuld met mensen die 
opgelucht voet op eigen bodem zetten. ‘Lege’ toestellen 
die hierheen kwamen werden gevuld met mensen die naar 
hun eigen land terug wilden gaan.  

Wij zagen dat er mensen vast liepen. Was het in de normale 
tijd mogelijk iemand de volgende dag of zelfs later op 
dezelfde dag te laten reizen, nu kon dat niet meer door het 
geringe aantal vluchten. Het kon dagen of in enkele gevallen 
zelfs weken duren voordat iemand toch kon vliegen. 

Zo was er teleurstelling bij iemand die vertrokken was 
vanuit Italië en onderweg was naar Singapore. Hij strandde 
hier omdat onderweg uit Italië de grens met Singapore 
dicht ging, en daar kwam hij pas op Schiphol achter.  Wij 
hebben hem weer via Berlijn terug naar Italië kunnen hel-
pen. Een gezin dat vertrokken was uit Oost Europa en met 
alle juiste papieren op weg was naar Amerika liep hier vast. 
Ruim 15 dagen moesten ze wachten en nog eens een extra 
week op hun koffer voordat zij konden zeggen: ‘we zijn 
weer terug bij onze startplaats.’ Al die dagen hebben wij 
contact gehouden, geholpen en uiteindelijk hoorden wij 
dat de achtergebleven koffer bij hen was aangekomen. 

Een ander voorbeeld is een gezin dat zolang op Schiphol 
dreigde te moeten bivakkeren, dat er ruimte werd gegeven 
om Nederland in te kunnen. In normale omstandigheden 
hadden zij geen visum ontvangen. Iemand hier vier weken 
achter de grens houden werd beschouwd als onmenselijk. 
We hielpen ook een schoondochter om haar man bij te 
staan bij de begrafenis van zijn vader. Hij was enig kind. 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vele reizigers die 
strandden, soms door konden, maar ook soms terug moes-
ten en hun bestemming niet bereikten.

11



12

Meditation Centre

Dit jaar mogen we vieren dat we al 45 jaar de beschikking 
hebben over een Stiltecentrum, ook wel Meditation Centre 
of  soms ‘kapel’ genoemd. Op Schiphol is de naam ‘kapel’ 
nooit officieel gebruikt, maar in de volksmond wordt 
het centrum wel zo genoemd. De ruimte heeft altijd rust 
uitgestraald. Al meer dan 25 jaar werkt het pastoraat 
met een groep vrijwilligers in het centrum die gastheer of 
gastvrouw zijn. Dat heeft een toegevoegde waarde; de 
aanwezigheid in het centrum van iemand die de passagier 
of bezoeker te woord kan staan zorgt voor mooie gesprek-
ken. Dit jaar is het volledig anders gelopen. Op 16 maart 
heeft het team de vrijwilligers moeten verzoeken om niet 
meer naar het Meditation Centre te komen.  De passagiers-
aantallen namen drastisch af, en vooral omdat we voor-
zichtig met onze vrijwilligers willen omgaan. Veel vrijwil-
ligers vallen immers, door hun leeftijd,  in een risicogroep. 
Voor hen en voor ons  was dit een hele klap. Vanaf 1 juni 
zijn we weer begonnen met vieringen op zondag, want als 
pastores willen we aandacht aan de viering geven, ook al 
is deze beperkt tot slechts acht personen in onze ruimte. 
De openstelling was met, door de overheid aangegeven, 
voorschriften. Die hebben we vertaald voor onze specifieke 
situatie in huisregels in coronatijd voor het MC en hygiëne 
maatregelen. Aan de vrijwilligers werd gevraagd of zij op 
zondagen bij de vieringen wilden helpen om toezicht te 
houden gezien die restricties. Een aantal wilde dat doen en 
het was fijn hen weer te zien en met hen te werken. 





De lijst van vrijwilligers willen wij op peil houden. Na het 
afscheid van een aantal van hen vorig jaar waren wij begon-
nen met  kandidaten uit te nodigen en kennis te laten ma-
ken met ons werk. Afgelopen jaar hebben we nog net voor 
maart drie mensen kunnen verwelkomen: Janny Brevoord, 
Harry Poublon en Margaretha Loupatty. Mensen die al een 
tijdje op onze wachtlijst stonden. Het begint met een ken-
nismakingsgesprek. Een onderdeel van de voorbereiding is 
dat de mensen drie maal meelopen met een andere vrijwilli-
ger, die begeleidingsbevoegdheid heeft en die samen met 
ons kijkt hoe iemand reageert op die werkplek. Wat wordt 
van de kandidaat verwacht? Hoe kan dat ingevuld worden? 
Hoe reageert iemand op de stilte tijdens de vier uur aanwe-
zigheid? Daarna volgt weer een gesprek en hopelijk gaan 
we samen verder. 

Sinds 15 maart proberen we iedere week contact te houden 
met de vrijwilligers. In de eerste weken ging dat beter dan 
na enige tijd. We hielden op verschillende manieren con-
tact. In het begin met een mailbericht iedere week, en in de 
tijd naar Pasen hebben we een mooi cadeau kunnen sturen; 
een boekje met toegeschreven gebeden ‘Bidden in tijden 
van beproeving’ (met veel dank aan uitgever Adveniat).
We hebben een aantal keer gebeld en aan het eind van 
het jaar hebben we een tas met kerstkrans, fles wijn en het 
boekje ‘Omdenken’ van Berthold Gunster, rondgebracht.  
Tenslotte hebben we een videoboodschap opgenomen 
vlak voor Kerst. We hebben hen gemist en missen hen nog 
steeds. 

In februari konden we nog een uitgebreide studiedag voor 
bestuur en vrijwilligers organiseren. 
De studiedag had als vraag: ‘Wat dragen wij bij aan een 
ervaring van welkom te zijn in het Meditation Centre? – 
Over gastvrijheid en ruimte. De vraag werd ons in verschil-
lende vormen voorgelegd; via een discussie, drama en een 
stemoefening. Wij zijn blij dat deze dag nog doorgang 
heeft kunnen vinden.  Naast het thema, staat de ontmoeting 
tussen vrijwilligers en bestuursleden centraal, en ook dat 
was goed, zoals uit de opkomst bij de borrel achteraf wel 
bleek. 

In oktober hadden we een aangepaste studiedag; slechts 
het team kon aanwezig zijn. De inleider, Enis Odaci, heeft 
ons bij de hand genomen in de ontmoeting van christen-
dom en islam. In zijn boek ‘Spiegelreis’ (auteurs Odaci en 
Koetsveld) wordt die ontmoeting zichtbaar. De uitleg op 
die oktoberdag was boeiend. Zo boeiend dat we hopen 
dat we het met de gehele groep, bestuursleden, team en 
vrijwilligers, nog een keer ‘live’ kunnen herhalen. 

Vrijwilligers        Studiedagen
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Allereerst een woord van dank aan Cees Borst, vertrekkend 
bestuurslid van SOLS (Stichting Ondersteuning Luchthaven-
pastoraat Schiphol) namens  OCAAM (Stichting Old catholic 
and Anglican Ministry). Alle bestuursleden hebben hun eigen 
inbreng in hun eigen bestuur of zelfs in het stichtingsbestuur 
van de samenwerkende stichtingen SOLS. Om de digitale 
communicatie transparant en soepel te houden heeft Cees 
Borst de website van de vier stichtingen opgebouwd en 
bijgehouden. Vorig jaar heeft hij aangeven dat hij hiermee 
wilde stoppen. Wij willen hem voor het bijzondere werk aan 
de websites bedanken. Binnen OCAAM is hij opgevolgd door 
Annemarie Huijink. Bij SPLS (Stichting Protestants Luchthaven-
pastoraat Schiphol) is versterking gekomen in de persoon van 
Frans de Vries en Jan Blankert heeft zijn verbintenis verlengd. 
Bij RKLHP (Stichting Rooms-katholiek Luchthavenpastoraat) 
hebben Mieke Blankers en Ton Overgaag hun  verbintenis 
verlengd met vier jaar.  

Bestuursleden
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Een oproep uitvergroot

Wanneer we lopen door de terminal ontmoeten wij vaak 
mensen die iets verdwaasd voor zich uitkijken. Ben ik al 
op mijn eindbestemming? Hoe zal de volgende vlucht 
gaan? Hoe gaat het na die ontmoeting in het vliegtuig 
met die passagier naast me? Hopelijk hebben we op dit 
korte vluchtje binnen Europa geen turbulentie? Veel 
mensen met vragen hoe het nu verder gaat/moet. Zo ook 
op 12 augustus. 

Aan de vooravond was deze man al twee keer gezien, maar 
er was nog  geen echt contact. Hij sprak ons de volgende dag 
aan. Ook weer tijdens onze wandeling door de terminal. 
Vrijwel onmiddellijk begon hij zijn verhaal en zijn ‘pro-
bleem’  was snel duidelijk. Hij kon niet voor of achteruit. 
Hij kon niet vooruit, niet verder naar zijn familie, vrouw en 
twee dochters van 1 en 3 jaar oud maar hij kon ook niet 
terug naar waar hij vandaan kwam vanwege het ontbre-
ken van vluchten. Als hij verder wilde vliegen moest hij een 
officieel document kunnen overleggen en dat zou alleen 
kunnen via de ambassade. Die bleek zowel in het land 
van herkomst als hier gesloten te zijn. Dat maakt het niet 
eenvoudiger. Als eerste hebben we gekeken wat wij als pas-
toraat wel konden doen. We vragen vouchers. Iets te eten 
en een gevulde maag helpt bij het denken. We maakten 
hem wegwijs in de terminal. Hij had alleen maar handba-
gage. Hetgeen betekent dat er meestal geen garderobe in 
zit. Kleding zou dus helpen. Hij moest ook nog een wond 
verzorgen dus douchen hielp ook. 

Op een bepaald moment hebben we geprobeerd om hem, 
via  allerlei hulplijnen, toch op een vlucht verder te krijgen. 
Op een dag leek alles op orde. Er was een instapkaart. Er 
was een toezegging. Alleen het aan boord stappen moest 
nog gebeuren. Bij het instappen werd hij tegengehouden. 
Om onverklaarbare reden mocht hij toch niet vertrekken. 
Er was een instapkaart, die klopte. Er was een toezegging. 
Wat was er tussen gekomen? Kortom hij was weer terug bij 
af, zoals een week ervoor. Vooruit of achteruit? Achteruit 
betekende opeens een COVID-test. Die moest een paar 
dagen voor vertrek plaatsvinden.  24 uur later zou de uitslag 
komen. Eerst dan zou hij pas kunnen worden geboekt en 
dat kost ook al snel een dag omdat we van te voren niet 
weten hoe laat die uitslag komt. De uitslag was negatief, 
echter toen was de vlucht omgezet van een repatriërings-
vlucht naar een vrachtvlucht. Wat een teleurstelling. 
Iedereen die had gedacht en verwacht mee te kunnen was 
teleurgesteld. Met name natuurlijk onze man. 
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Al onze contacten op Schiphol hebben iets voor hem gedaan. 
De FMP (Flow manager passenger) was ons contact voor hulp 
om vouchers te krijgen en als schakel naar  andere disciplines.  
Wij hadden contact met de TMO (Team Manager Operations). 
Zij konden ons helpen aan kleding.  De luchtvaartmaatschap-
pij. Zij konden ons op de hoogte houden bij een eventuele 
volgende mogelijkheid van reizen. Ofschoon er niet direct 
aanleiding toe was kwamen wij ook in contact met de Konink-
lijke Marechaussee. Mocht er een alternatieve route bedacht 
worden, hij mocht Nederland/Schengen niet in, dan zouden 
zij kunnen helpen. Kortom weinig mensen waren niet op de 
hoogte van deze man. 

In al de gesprekken kwam plots de vraag of hij via een tussen-
stop kon vliegen, of dat een optie was. Soms ging er weer 
een vliegveld open en dan maar kijken of dat uitkomst kon 
bieden. Londen, Parijs of Rome waren volgens hem een optie. 
Uiteindelijk bleek Cairo de plaats van overstappen. 

Op 9 september, dus 29 dagen nadat wij voor het eerst 
contact met hem hadden, stapte hij aan boord van het toestel 
naar Cairo. In Cairo zou hij vijf uur moeten wachten en 
vervolgens kunnen doorvliegen naar de bestemming waar hij 
op 11 augustus was vertrokken. De oproep heeft ons in totaal 
80 uur gekost. Dat wil zeggen dat wij hem gemiddeld 2 uur 
per dag hebben gezien/gesproken. Elke keer weer samen 
kijken welke volgende stap gedaan kon worden. En tegelijk 
ook er elke keer weer achter komen hoe dit virus de hele 
wereld in haar greep heeft. 





Na 15 maart werd het allemaal anders: een gesprek dichtbij 
elkaar, een hand, een omhelzing, een kus, enz. Het was moge-
lijk bij aankomst van passagiers alle verschillende vormen te 
zien. Eerst de afstand op zich, anderhalve meter. Hoe ver is dat 
eigenlijk? Natuurlijk is er de meetstok, 150 centimeter maar 
vanaf waar reken ik dat dan? Vanaf de punt van mijn schoenen 
of gebruik ik de afstand van neus tot neus? Hoe doe ik dat als 
ik loop? Loop ik dan ook inderdaad met die afstand ertussen, 
samen op? De kans dat iemand er tussendoor loopt is wel 
aanwezig. 

Ook in het contact met collega’s is er afstand. We zijn niet 
meer alle dagen op Schiphol, we zien elkaar minder. 
Datzelfde geldt voor de afstand tot de mensen van Schiphol 
zelf: Regiecentrum, Axxicom, Koninklijke Marechaussee, 
Afhandelaren, Medische dienst, SSW (Schiphol Social Work), 
FMP, TMO, KLM, Security, baliemedewerkers, enz. Contact met 
die mensen is nu geen vanzelfsprekendheid meer, ook hier is 
een zekere afstand ontstaan. 

Wij als pastores hebben regelmatig persoonlijke gesprekken. 
Een persoonlijk gesprek op anderhalve meter is bijna niet 
te doen. Zeker niet als we door een hal, op de pier of buiten 
lopen. Dat persoonlijke gesprek wordt oppervlakkiger. Minder 
intiem, meer afstandelijk en soms ook minder van kwaliteit. 
De rust die wij door te luisteren bij dit soort gesprekken willen 
bereiken is soms ver weg. Verdriet is niet anders dan voorheen. 
Mensen door dat verdriet heen leiden kan lastiger zijn. 

Afstand       
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Rust

21

Die mensen die wel op Schiphol aanwezig waren keken 
in lege gangen, pieren en tegen gesloten luiken van de 
winkels en lege terrassen van horeca gelegenheden. In het 
begin, in maart, was er voor transferpassagiers alleen een 
broodje ham of kaas beschikbaar. Geen warme maaltijd 
of anderszins. De rust kwam onwerkelijk over. Als wij het 
over rust hebben is dat toch een andere rust. De rust bij 
een begeleiding. Als iemand aankomt. Of bij een persoon 
die onmiddellijk door moet naar iemand die kritiek in het 
ziekenhuis ligt. Dan is rust de vloeiende beweging van 
vliegtuig naar een auto met chauffeur. Zo snel mogelijk bij 
de geliefde zijn geeft dan rust als dat zo gaat en kan. 
Een andere vorm van rust is bij een begeleiding bij aan-
komst van een nabestaande van een dierbare die overleden 
is. De familie wil die nabestaanden direct bij aankomst in de 
armen sluiten. 

Een andere vorm van rust is de aandacht die een passagier 
zoekt omdat ze zijn tegengehouden bij de grens. Dat kan 
zijn omdat de overheid op de eindbestemming nu de grens 
vanwege de pandemie heeft gesloten. Of dat de vlucht niet 
meer aansluit vanwege het verlate aankomen van het vlieg-
tuig. De passagier moet dan een week op airside blijven 

alvorens verder te kunnen vliegen. Geen geld. Geen contact 
met familie. Wij worden hierbij geroepen en soms lukt het 
ons dan om toch een deur op een kier te zetten. Soms kan 
iemand inderdaad een ticket naar huis boeken, dankzij 
onze bemiddeling. 

De zekerheid dat iemand dan ook daadwerkelijk vliegt is 
dan de laatste strohalm die gebruikt wordt. Dan ontstaat er 
rust en komen er zelfs verhalen; er is nu ruimte om deze te 
vertellen. 

Voor die tijd overheerste de gedachte ‘ik moet naar huis’ 
alles. Dan kan een levensverhaal verteld worden. Dat geeft 
veel opluchting. In die gesprekken worden mensen soms 
jaren jonger in hun gezicht. Tegelijk zijn het ook verhalen 
van zelfinzicht. Uiteindelijk komen ze er achter dat zij de 
leidende figuur waren in hun eigen leven. ‘Vanaf nu ga ik 
het beter of anders doen is voor ons dan ook geen vreemde 
uitspraak om te horen. In alle rust vertrekken zij dan.



Het vertrouwen viel met de komst van corona weg. 
We kunnen met veel dingen vertrouwd zijn: een taal, een 
handeling, een omgeving, een persoon, een geliefde. 
Als kind ben je vaak groot gebracht met vaste schooltijden, 
vaste maaltijden en vaste momenten van buitenspelen. In 
je pubertijd wil je los van dat vaste patroon. Je ontwikkelt 
dat, zonder dat je je dat moment echt beseft: je bouwt een 
nieuwe vertrouwde wereld op. Hoe ouder mensen zijn hoe 
vertrouwder de gewoontes worden. 

Nu staat wereldwijd dat vertrouwen op z’n kop. Dat heeft 
voor andere omgangsvormen gezorgd. Het heeft ons in 
een beperking gebracht. Het heeft ons aan het denken 
gezet. Het heeft ons wellicht op de knieën gekregen. We 
hebben de vaste grond onder onze voeten zien wegvallen; 
zoals bij het plotselinge wegvallen van een partner; het 
berooid achter blijven of tegen een muur van onbegrip 
oplopen. Over de gehele wereld zoeken mensen, artsen, 
politici en wetenschappers naar een oplossing voor het 
coronavirus. 

Op Schiphol komen wij als luchthavenpastores mensen 
tegen die vaste grond onder hun voeten zijn kwijt geraakt. 
Dat was altijd al zo. Afgelopen jaar was toch anders: er 
kwamen nieuwe vragen: hoe lang duurt de quarantaine?  
Waar kan ik de tweede test krijgen? Wanneer krijg ik de 
uitslag zodat ik aansluitend kan vliegen? Enz.

Ook wij als luchthavenpastores kregen te maken met 
vragen die ons niet vertrouwd waren, zoals de vraag over 
onze inzet en ons voortbestaan. Heel Schiphol valt onder 
de regeling van afschalen, inkrimpen en teruggaan naar 
kernactiviteiten. Ook van ons werd verwacht dat we onze 
betekenis op de luchthaven opnieuw onder woorden 
zouden brengen.   

De passagiers die wij hielpen in coronatijd hadden geen 
boodschap aan afschalen, inkrimpen of kernactiviteiten. 
Zij hadden hulp nodig: een bed, een douche, de gelegen-
heid om te telefoneren, een luisterend oor. De vraag van 
de ander stond ook dit jaar bij ons centraal. We hebben 
geluisterd, samen met de ander gepoogd om te reflecteren 
en we hebben waar nodig bemiddeld.  Soms kregen we de 
vraag met de mensen te bidden, vaak brachten wij daarna 
de passagier aan boord, van waaruit hij of zij verder ging 
naar een volgende bestemming. En bij het afscheid een 
woord ter bemoediging vanuit een gezamenlijk vertrouwen.

Vertrouwen
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Eind 2019/begin 2020 zijn onze werkzaamheden gefilmd. 
De nieuwe film kunnen we laten zien om ons werk ‘zicht-
baar’ en voelbaar te maken. Hoewel ons werk niet te plan-
nen is, en ook moeilijk te filmen is, is het de filmploeg en 
Elvira van Dommelen gelukt om de belangrijkste aspecten 
van ons werk te laten zien. Het begeleiden, het opvangen 
en het vieren. De film was in juli 2020 gereed, maar laat 
nog een luchthaven zien met een hele andere dynamiek, 
vol bewegingen en drukte. Een andere problematiek 
overheerst nu. Net als iedereen wachten we tot de wereld 
weer normaler wordt en we deze film tijdens bezoeken en 
presentaties kunnen laten zien. 

De film is te zien op onze site: 
https://www.airportchaplaincy.nl/nl/overigeactiviteiten 
of www.Luchthavenpastoraat

Ons werk is niet te filmen

In 2020 heeft het Luchthavenpastoraat 232 oproepen afgehandeld. 
In de twee voorgaande jaren waren dat er 270 (2018) en 319 (2019).
 
Wat opvalt is dat, ondanks een grote terugval van het aantal passa-
giers van 71 miljoen (2018 en 2019) naar 20,9 miljoen passagiers in 
2020, het aantal oproepen niet evenredig afnam. Het Luchthaven-
pastoraat werd juist geconfronteerd met 2,5 keer meer oproepen 
per miljoen passagiers.

De grafiek laat zien dat in 2018 het Luchthaven-
pastoraat 3,8 keer werd opgeroepen per miljoen 
passagiers, in 2019 was er een kleine stijging 
naar 4,5. In 2020 was dit echter opgelopen naar 
11,1 oproepen per miljoen passagiers, o.a. als 
gevolg van de pandemie.
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Coronatijd en wat daarmee verband houdt 
De periode waarin we in een lockdown zaten heb ik toch goed kun-
nen besteden aan allerlei zaken zoals het voorbereiden van kerk-
diensten op zondagmorgen en het bezig zijn met video opnamen 
voor de Advents- en Kerstboodschap samen met het team. Wat dit 
betreft niet zoveel verschil met mijn gebruikelijke activiteiten voor 
het Luchthavenpastoraat.
 Bijzonder in deze periode is het bijna dagelijks bezoeken 
van YouTube uitzendingen van Choral Evensongs uit Engeland en 
de regelmatige livestream uitzendingen van de Eucharistievieringen 
vanuit de Oud-katholieke kerk. Deze uitzendingen boden mij per-
spectief en steun.

Joop Albers

Persoonlijk heb ik o.a. oude hobby’s en lang gekoesterde wensen opge-
pakt, waar ik al tijden niet aan was toegekomen. Niet te veel kijken 
naar m’n beperkingen maar juist doen wat wel mogelijk is en daar 
veel positiviteit uithalen.
 Ook uit m’n diverse kerkelijke werkzaamheden heb ik gees-
telijk veel positieve energie geput. En uiteraard m’n fysieke conditie 
op peil gehouden door dagelijks heerlijk in de natuur te wandelen. Het 
is dus voor mij, ondanks alle beperkingen, toch een positieve tijd ge-
weest van bezinning, sociale ontwikkeling en zelfontplooiing. Ik zie 
deze pandemietijd dan terugkijkend ook vooral als een positief leer-

proces. 

Gerrit Medema, vrijwilliger

Persoonlijke reflecties
Afschalen 
Het jaar deed me regelmatig denken aan de tijd 
dat ik in Afrika woonde. Een eenvoudig en van 
franje ontdaan leven; het bracht rust. De impact op 
het totaal van de luchthaven vind ik veel aangrij-
pender. In het contact met collega’s van Schiphol 
en wereldwijd hoorden we overal verdrietige ver-
halen. Dat geeft de ernst aan en het bracht tegelij-
kertijd herkenning teweeg. 
 Afschalen betekent letterlijk ‘de lagen 
eraf pellen’. Voor mij als luchthavenpastor heeft 
dat de focus verlegd naar de kern van mijn werk. 
Meer dan ooit heb ik me kunnen richten op de zorg 
voor passagiers in nood. Ik ben wonderlijk genoeg 
dichter bij de kern gekomen.

Marieke Meiring

Stilte
In antwoord op een vraag in januari 2020 ‘hoe ik de stilte op Schiphol 
kon houden’ noemde ik altijd mijn focus op de persoon. Juist door de 
drukte kon ik me afsluiten voor alles om me heen. Nu er slechts een 
thema is dat telkens besproken wordt, moet ik me meer concentre-
ren. Door nog meer afstand te nemen kom ik dichter bij de ander en 
zijn of haar vragen en die er juist op dat moment toe doen. De vraag 
naar mijn begeleiding staat voorop op welk onderwerp dan ook.

Gerard Timmermans

Hoe kom je door deze Coronatijd?
Om alle veranderingen in deze coronatijd op mij af 
te laten komen, los te laten wat ik (tijdelijk) los moet 
laten en vast te houden aan dat wat van waarde is, 
vind ik steun en inspiratie in het gedachtengoed 
van verschillende bronnen. Van Benedictus van 
Nursia: het dagelijks ritme van werk en gebed. Van 
Franciscus van Assisi: het besef dat wij mensen niet 
boven de schepping staan, maar er onderdeel van 
zijn. En van Ignatius van Loyola: het vinden van God 
in alle dingen, in mensen, de natuur en gebeurte-

nissen.                                         
Mark Hafkenscheid
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Vrijwilligers in 2020

Marian van Amsterdam
Anneke de Blieck
Dethmer Boels
Janny Brevoord (maart gekomen)
Ton Brinkman 
Dineke Cohen 
Eva Dalmulder
Penny Engel 
Edith Helsloot 
Jan Hemink 
Fransje Hoogendoorn-van Schaik 
Ton de Kleijn
Dirk Knaap 
Margaretha Loupatty (maart gekomen)
Gerrit Medema 
Nadia Miroux 
Anita Plasmeijer 
Harry Poublon (maart gekomen)
Petra Ringenaldus-Burgerhout 
Bernhard Scholten 
Nico Schoorl
Stieneke van Stam 
Maghalie Treffers-Haas
Toos Verkuijl-de Nie 
Pim Zoutendijk  

 

 

Teamleden 

Pastor Joop Albers, Church of England en Oud-Katholieke Kerk 

van Nederland 

Pastor Mark Hafkenscheid, Church of England

Ds. Marieke Meiring-Snijder, Protestantse Kerk in Nederland

Pater Gerard Timmermans SMA, Rooms-Katholieke Kerk

Bestuursleden van de Stichting Ondersteuning Luchthaven-
pastoraat Schiphol (SOLS)

Flip Poort, voorzitter

Jan Blankert, eerste secretaris 

Ton Overgaag, tweede secretaris 

Lano Jansen, eerste penningmeester

Han Warning, tweede penningmeester

Eric de Boer 
Cees Borst
Jos Traudes 

Bestuursleden van de Stichting Old catholic and Anglican 
Airport Ministry (OCAAM)

Eric de Boer, voorzitter  

Alex Blok, secretaris

Iwan Tensen, penningmeester

Cees Borst (tot en met de zomer)
Annemarie Huijink (vanaf de zomer)

Personalia
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Bestuursleden van de Stichting Protestants Luchthaven-
pastoraat Schiphol (SPLS)

Flip Poort, voorzitter

Jan Blankert, secretaris

Han Warning, penningmeester

Tineke van Alphen, vertegenwoordigt de PKN  

Gloria-Jeanne de Meijer, vertegenwoordigt de Remonstrantse 

Broederschap

Arida van Oudenallen, vertegenwoordigt de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit 

Frans de Vries

Bestuursleden van de Stichting Rooms-katholiek 
Luchthavenpastoraat (RKLHP)
Jos Traudes, voorzitter 

Ton Overgaag, secretaris 

Lano Jansen, penningmeester

Mieke Blankers-Kasbergen

Pater Ambro Bakker SMA, adviserend lid namens 

het bisdom Haarlem-Amsterdam 
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1. Inleiding
De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) doet hierbij verslag van het financiële beheer over 
het afgelopen jaar. Dit overzicht is een verantwoording van de balans (mutaties) en de inkomsten en uitgaven van 
SOLS, alsmede een toelichting daarop. De jaarrekening is voorlopig vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 
SOLS op 16 februari 2021 en wordt, na de kascontrole, definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van SOLS 
op 18 mei 2021. De kascontrole wordt uitgevoerd door de heren Jan Pieter Schoon en Hans Bartelds.

Per 1 januari 2016 is een nieuwe overeenkomst met de Royal Schiphol Group gesloten. Deze heeft een duur van drie 
jaar met de optie om deze overeenkomst twee maal één jaar te verlengen. Hiervan is gebruik gemaakt, zodat de 
overeenkomst eindigt op 31-12-2020. Voor de stichting is een langjarig contract van groot belang voor de continu-
iteit van onze werkzaamheden op de luchthaven. Daarom zijn we dankbaar dat we eind 2020 een nieuw contract 
met de Schiphol Group hebben afgesloten met als ingangsdatum 1 januari 2021. Het beslaat ook nu weer een perio-
de van drie jaar met de mogelijkheid om dit contract twee keer met een jaar te verlengen.

De impact van COVID op het reizen met het vliegtuig is ook op de luchthaven Schiphol duidelijk merkbaar. Door de 
coronacrisis werd er in 2020 aanzienlijk minder gevlogen, waardoor de inkomsten sterk daalden. Daardoor zag 
Schiphol zich genoodzaakt flink te bezuinigen. Hierdoor is, na goed overleg met Schiphol Group en de drie binnen 
SOLS participerende stichtingen, ook de jaarlijkse bijdrage in personele lasten verlaagd. 

De Covid-19 pandemie heeft ook grote gevolgen gehad voor de werkwijze van het luchthavenpastoraat en daarmee 
ook op de jaarcijfers 2020. Door de sterk verminderde inzet van vrijwilligers daalden de daaraan gerelateerde kosten. 
Door de gewijzigde inzet van de pastores is ook de afdracht personele lasten fors lager uitgevallen. 

Jaarrekening 2020 van Stichting Ondersteuning 
Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS)
met toelichting
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BALANS per 31-12

Debet/Activa              Credit/Passiva

Jaar      2019   2020                  2019  2020

Bank Pastoraat    2.457  3.011 

Kas Pastoraat        395        395

Bank SOLS  42.341               14.124 

Debiteuren        180                69.392

TOTAAL   45.373               86.922

Algemene Reserve   26.742      26.742

Egalisatievoorziening 

tbv OCAAM/RKLHP/SPLS     3.631      60.180

Crediteuren   15.000                 0

TOTAAL    45.373      86.922

2. Onze jaarrekening
Onze jaarrekening met balans en exploitatierekening over 2019 en 2020 in euro’s (afgerond):



EXPLOITATIEREKENING per 31-12

Inkomsten  

Omschrijving    Rekening 2019   Rekening 2020   Begroting 2020

 Bijdrage  Schiphol
-in personele lasten
-in materiële kosten
-in parkeergelegenheid 
  vrijwilligers

Collectes en giften 
stiltecentrum

Rente en overige baten

Bijzondere baten

Onttrekking 
egalisatievoorziening 
tbv OCAAM/RKLHP/SPLS

Totale inkomsten
          

134.062
30.238

7.000

11.885

3

911

1989

186.088

    87.948
33.408

7.284

4.376

2

0

0

133.018

  137.053
33.408

7.284

4.700

1.150

0

0

183.595
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Uitgaven 

  

Omschrijving    Rekening 2019  Rekening 2020  Begroting 2020

Afdracht personele lasten 
aan OCAAM/RKLS/SPLS

Materiële kosten SOLS totaal:

-kosten vrijwilligers

-operationele kosten pastores

-representatie en publiciteit

-stiltecentrum

-organisatie en administratie

-kosten begeleidingen

Afdracht materiële kosten 
OCAAM/RKLHP/SPLS

Bestuurskosten SOLS

Parkeerkosten vrijwilligers

Diversen

Toevoeging Egalisatievoorziening 
tbv OCAAM/RKLS/SPLS

Totale uitgaven
                       

30

149.062

30.209

8.327

3.113

1.075

2.789

3.675

11.230

3.273

0

3.544

0

0

186.088

44.401

28.268

5.744

5.757

1.793

1.637

2.821

10.516

0

395

3.406

56.548

133.018

141.057

33.754

8.934

7.357

3.363

1.051

4.204

8.845

0

1.500

7.284

183.595



Omschrijving    Rekening 2019 Rekening 2020 Begroting 2020

Totale inkomsten

Totale uitgaven -/-

Exploitatieresultaat over + / tekort -    

3. Toelichting algemeen

3.1 SOLS en de drie deelnemende stichtingen OCAAM/RKLHP/SPLS
De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) ondersteunt de drie deelnemende stichtingen -
de stichting “Old Catholic and Anglican Airport Ministry” (OCAAM), de stichting “Rooms Katholiek 
Luchthavenpastoraat Schiphol”(RKLHP) en de stichting “Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol” (SPLS)- in hun 
taken voor het Luchthavenpastoraat. De vier pastores zijn arbeidsrechtelijk verbonden aan deze drie deelnemende 
stichtingen. Daarom worden vanuit deze drie stichtingen de personele lasten betaald. Een substantieel deel hiervan 
ontvangen zij van SOLS. Dit wordt door de drie stichtingen aangevuld met het werven van gelden en bijdragen 
vanuit hun kerkelijke achterbannen, andere fondsen en giften. De financiële verantwoording van deze drie 
stichtingen is te raadplegen op de ANBI pagina’s van hun websites.

186.088

186.088

133.018

133.018

0
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4. Toelichting balans

4.1 Debiteuren:
Dit betreft de -verlaagde- bijdrage in personele laste over de kwartalen 2 tot en met 4 van het jaar 2020 van 
de Schiphol Group. Op 5 maart 2021 is deze door ons ontvangen. 

4.2 Egalisatievoorziening tbv OCAAM/RKLHP/SPLS:
Het bestuur van SOLS heeft in 2018 besloten om een egalisatievoorziening tbv OCAAM/RKLHP/SPLS te vormen. 
Mocht één van de deelnemende stichtingen in de toekomst een negatief exploitatieresultaat hebben 
(door onverwacht tegenvallende eigen inkomsten of sterk stijgende personeelskosten), dan kan bij het bestuur 
van SOLS een beroep worden gedaan voor een bijdrage uit deze voorziening. 

Over de kwartalen 2 tot en met 4 van het jaar 2020 is er nog geen afdracht personele lasten gedaan naar de 
individuele stichtingen (€ 43.547) en door met name verminderde inzet van vrijwilligers zijn onder andere een 
aantal materiele kosten, de parkeerkosten vrijwilligers en de bestuurskosten SOLS lager uitgevallen dan begroot 
(-€ 13.001). Beide bedragen (totaal € 56.548) zijn toegevoegd aan deze voorziening. 

De deelnemende stichtingen zijn in 2020 geconfronteerd met sterk dalende inkomsten en zullen het jaar naar 
verwachting met een verlies afsluiten. Op basis van de jaarrekeningen 2020 van de deelnemende stichtingen 
besluit het bestuur van SOLS in 2021 over de bijdragen die de stichtingen vanuit deze voorziening ter dekking 
van dit tekort zullen ontvangen. 
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5. Toelichting exploitatierekening
5.1 Inkomsten
Zoals onder de punten 1 en 4.2 al toegelicht is de bijdrage 
van de Schiphol Group in de personele lasten in 2020 (€ 
87.948) lager dan het bedrag waarop wij op basis van de 
bovengenoemde overeenkomst met onderliggende meer-
jarenbegroting recht op hadden € 137.053). 
Wel hebben wij de begrote bijdrage voor onze materiële 
kosten ad € 33.408 en de bijdrage voor de parkeerkosten 
van onze pastores en de vrijwilligers ter grootte van € 7.284 
ontvangen.
Naast de genoemde bijdragen vanuit Schiphol Group ontvin-
gen wij in 2020 aan collectes en giften een bedrag van bijna 
€ 4.400 (2019  € 11.885, begroot € 4.700). Vooral de collecte-
opbrengsten in het stiltecentrum zijn door de tijdelijke slui-
ting van het Stiltecentrum tijdens de Covid-19 pandemie ìn 
combinatie met fors lagere passagiersaantallen fors gedaald 
ten opzichte van de voorgaande jaren . 

5.2 Uitgaven
5.2.1 Afdracht personele lasten aan OCAAM/RKLHP/SPLS
Zoals hierboven toegelicht onder 4.2 is er over de kwartalen 
2 tot en met 4 van het jaar 2020 nog geen afdracht persone-
le lasten gedaan naar de individuele stichtingen. Alleen de 
afdracht over het eerste kwartaal heeft plaatsgevonden 
(€ 44.401). Op basis van de jaarrekeningen 2020 van de deel-
nemende stichtingen besluit het bestuur van SOLS in 2021 
over de bijdragen die de stichtingen over de kwartalen 2 tot 
en met 4 nog gaan ontvangen van de egalisatievoorziening .
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5.2.2 Materiële kosten:
In 2020 is € 28.268 uitgegeven aan directe materiële kosten 
voor onze werkzaamheden op de luchthaven. Wij ontvin-
gen hiervoor een bijdrage van de Schiphol Group van 
€ 33.408. De “kosten vrijwilligers” zijn fors lager dan voor-
gaande jaren en ook minder dan begroot (2019 € 8.327 
en begroot € 8.934). Dit komt door minder gedeclareerde 
reiskosten vrijwilligers en omdat het jaarlijkse vrijwilliger-
suitje en het traditionele kerstontbijt niet zijn doorgegaan. 
De “operationele kosten pastores” zijn lager dan begroot 
(-€ 1.600). De geplande internationale IACAC conferentie 
voor de pastores heeft in 2020 niet fysiek, maar online 
plaatsgevonden. De kosten “representatie en publiciteit” 
zijn ook lager dan begroot (-€ 1.570). De belangrijkste 
reden is het lagere activiteitenniveau als gevolg van de 
coronapandemie. 

De kosten “Stiltecentrum” zijn hoger dan begroot (+ € 586), 
voornamelijk door de aanschaf van desinfectiematerialen 
en mondkapjes t.b.v. het stiltecentrum. De kosten “organi-
satie en administratie” zijn ook in 2020 lager dan  begroot. 
Op grond van de feiten van de afgelopen jaren kunnen we 
constateren dat hiervoor in de meerjarenbegroting structu-
reel een te hoog bedrag is opgenomen (begroot 2020 
€ 4.204, werkelijk 2020 € 2.821). De “Kosten Begeleidingen” 
zijn wel hoger dan begroot (+ € 2.471) en bijna gelijk aan 
het jaar 2019. 

Ondanks de fors lagere passagiersaantallen is het aantal 
oproepen voor pastorale hulp en/of begeleiding op een 
onverminderd hoog niveau gebleven. Bovendien waren 
ze vaak complex en intensief. 

5.2.3 Bestuurskosten
Dit betreft de premie voor de bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering. Door het bestuur zijn in 2020 geen 
overige kosten gedeclareerd.

5.2.4 Parkeerkosten:
Voor parkeerkosten ontvingen wij € 7.284 en de vrijwilli-
gers declareerden € 3.406. Bij elkaar hielden wij in 2020 
dus € 3.878 over op deze bijdrage van Schiphol. De voor-
naamste reden is dat er door (nieuwe) vrijwilligers steeds 
meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer 
(reiskosten worden verantwoord bij de materiële kosten 
onder kosten vrijwilligers) en daarom minder van de par-
keermogelijkheden. Ook is in 2020 door de coronapandemie 
de inzet van vrijwilligers veel lager geweest 

5.2.4 Toevoeging Egalisatiereserve tbv OCAAM/RKLHP/SPLS:
Zoals toegelicht bij de Balans (4.2) heeft het bestuur van 
SOLS  in 2018 besloten om een egalisatiereserve 
tbv OCAAM/RKLHP/SPLS te vormen. Hieraan is in 2020 
€  56.548 toegevoegd. 
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