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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Old Catholic and Anglican Ministry

E.W.H. de Boer

https://airportchaplaincy.nl/stichting-old-catholic-and-anglican-airport-ministry/

E.J. Wolters

Kinderhuissingel 78, 2013AV Haarlem

A.J. Blok

A.M.J.O. Huijink

Nederland
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Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

H. Toorman

ajblokenvpschulze@planet.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Our mission is to provide pastoral and spiritual support to whoever needs it at Schiphol

OCAAM 's mission is for all employees, visitors and travellers at Schiphol Airport, to 
experience the presence of pastoral care and help through the involvement of the Old 
Catholic and Anglican Churches; we aim for there to be a place for reflection, where 
everyone who wishes can pray, meditate and get help. 
OCAAM maakt onderdeel uit van het Luchthavenpastoraat Schiphol, waarin een team 
van 3 pastories en 25 vrijwilligers 24/7 ondersteuning geven op Schiphol. 

OCAAM krijgt zijn inkomsten voor een deel van Schiphol N.V., voor een deel van de 
Nederlandse Anglicaanse parochies en voor een deel van de Oud Katholieke kerk. 
Daarnaast kunnen particulieren en bezoekers donaties doen.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur en andere vrijwilligers werkten zonder beloning. 
De 1,0 FTE pastor wordt beloond (loon, pensioen en onkosten) conform niveau 
Anglikaanse en Oud Katholieke ker. Er is geen CAO

Loonkosten 1 FTE pastor, inclusief reis en representatiekosten. 
Reserve op spaarrekening van ruim eé'n jaarsalaris, zodat tijdelijke uitval kan worden 
opgevangen.

https://airportchaplaincy.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarversl
ag_OCAAM_2021_ENG.pdf

https://airportchaplaincy.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarversl
ag_OCAAM_2021_ENG.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans
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Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
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%
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%
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

0

0 0

0

0

1.111

0
0

0

0
0

0

48.547
48.547

0

19.834
43.289

125.483

58.213
29.272

0

126.594
121.108

126.594

106.760
77.819

126.594

00

9.6890 0

0

111.419

0

121.108

121.108

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

https://airportchaplaincy.nl/w
p-content/uploads/2022/05/jaarverslag_O

C
AAM

_2021_EN
G

.pdf
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

15.475 26.793

12.353 26.050

78.437 9.390

106.265 62.233

630 630

630 630

10 7

2021 2020 (*)

106.905 62.870

80

0

37

76.615

218

500

624

75

88.860

199

25.103 -34.437

4.852

81.802

7.049

97.307
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

https://airportchaplaincy.nl/wp-content/uploads/2022/10/jaarversl
ag_ocaam_2021_eng.pdf

Open


