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Nieuwsbrief 12, maart 2019 

Transatlantic Christian Council 

Geachte lezer, TCC is weer actief aanwezig 
geweest bij internationale organisaties de 
afgelopen periode. In bijgaande 
nieuwsbrief kunt u een foto-relaas hiervan 
zien. Begin december vond het jaarlijkse 
Europese gebedsontbijt plaats in het 
Europees Parlement in Brussel. Dat is een 
vruchtbare plek om te netwerken, net als 
in de er omheen plaatsvindende 
bijeenkomsten. In januari en februari was 
TCC te vinden in een christelijke school in 
Norwich, Ontario. Ook in Holland en 
Grand Rapids, Michigan, voor diverse 
overleggen en een presentatie over TCC 
voor vertegenwoordigers van christelijke 
scholen en kerken met Nederlandse 
wortels. Er werd gevolg gegeven aan een 
uitnodiging voor deelname aan een 
besloten Forum in Phoenix, Arizona. Ten 
slotte nam TCC deel aan de jaarlijkse 
vergadering van de Commissie voor 
Sociale Ontwikkeling van de VN in New 
York. Met succes hebben we gelobbyd om 
de term ‘Seksuele en Reproductieve 
Gezondheid’, uit de eindtekst te weren.  
 
3-jarig TCC – Project 2019-2021  
Begin dit jaar zijn we gestart met een €1,2 
miljoen kostend Project: ‘Voor Leven, 
Gezin en Vrijheid bij VN-EU-OVSE en 
Versterking Trans-Atlantische Band (NL-
USA)’. In goed overleg met TCC US hebben 
we afgesproken dat TCC NL lobby en TCC 
US uitgave van een journal zal doen. 

 
TCC Business Network Event (word lid!) 
Op 21 februari was er een avond van het 
http://www.tccouncil.org/business-
network op de Residentie van VS-
Ambassadeur Hoekstra in Den Haag, waar 
ook de GES’19 werd aangeprezen: 

 
Global Entrepreneurschip Summit 2019: 

 
Vergadering VN Com. Soc. Dev. New York: 

 

Steunen? Als u het werk van TCC wilt steunen 

kunt u een gift overmaken op NL29 RABO 0135 

9749 09 ten name van Stichting Transatlantic 

Christian Council. Nog makkelijker is om te 

doneren via de website, klik hier.  -  ANBI  -  

http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/support-us
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Europees Parlement Brussel 4-6 december 2018 

Henk Jan van Schothorst 
7 december 2018 ·  

Had fruitful and really constructive meetings in Brussels with several MEP's and others at and 
around the European Prayer Breakfast. 
 

 

 

 
TCC’s Kerst- en Nieuwjaarswens voor 2019:

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC4YXQQAltiKqCo_fbXiO7UJVW_A0xNyYtBpWIvV16JXFJLnfMsp8mJsvwkhm32dBCCueqcwuqYQABQ&hc_ref=ARST-Og9OQO-6qeq4ZhHJRDcIHwPWqegMlBTMyivqLWW4NF_RJJuW1R2BYa1NAE00Ak&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2175155842734702
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10-20 January – Michigan – Ontario – Arizona  

Henk Jan van Schothorst 
17 februari om 00:01 ·  

Participated in meetings with partners in Arizona and gathered North American Christian schools in 
Michigan last month. Lectured and informed on Comprehensive Sexuality Education (CSE), driving 
powers for CSE at UN-level, and defence + promotion by TCC for a biblical view on 
sex. https://t.co/FmO84dN6Uo 
 

 
Grand Rapids city centre    Holland – Bakkerij ook van vader Hoekstra 

 
Norwich, Ontario Rehoboth Christian school  Norwich Class room visit 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDK6qEC-RXnClIKaN8HczVzSAdbSCRRTl9BDjb5Q6y6mChrzlS_Vq0N22HrrrK6yYTVbhOgaA9yvMtQ&hc_ref=ART8j9ocmVpuAVh9oMbG8VxScNEbUM-gLCbI9owuQ6blR4S7Fls18_PqGSB3mxK9itg&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2219282691655350
https://t.co/FmO84dN6Uo?fbclid=IwAR1you1OxaydZ4HVNb1BnqhdBShcpH_Zq8EgvODj5ieEB5pTy15EH-LIrSI
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Phoenix, Arizona     Oldsmobile van een Trump supporter 

 

 

Amsterdam, 24 januari 2019: 

Oprichting van een stichting tegen anti-semitisme in aanwezigheid van de Israelische Ambassadeur. 

 

 

 

        
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCP5NBrVmssz0G6_NXBCK9pLSgwmu4IDgQkQRQUz4w7jNxzeUNE_9VtnkI0MyUmFmy3W2sLgLQmUc1s
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCP5NBrVmssz0G6_NXBCK9pLSgwmu4IDgQkQRQUz4w7jNxzeUNE_9VtnkI0MyUmFmy3W2sLgLQmUc1s
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Radio Interview met RTV Bodegraven op 31 januari 2019 

Henk Jan van Schothorst 
9 februari om 09:31 ·  

http://www.rtvbodegraven.nl/node/27868 

In het radioprogramma Gast van de Week is op maandag 11 februari van 20.00 uur tot 21.00 uur 
Henk Jan van Schothorst uit Bodegraven te gast. Ook op dinsdag 12 februari om 22.00 uur en op 
zondag zondag 17 februari om 19.00 uur.  

Te luisteren via: 
http://www.rtvbodegraven.nl/live 

 

12 februari 2019: Meeting TCC NL en US en referaat voor christelijke schoolleiders Canada en VS:  

Meeting in Grand Rapids met TCC US directeur Todd Huizinga. We bespraken de ontwikkelingen van 

TCC. TCC US, die verder gaat onder de naam Center for Transatlantic Renewal (CTR), gaat zich richten 

op de ontwikkeling en uitgave van een Journal. TCC NL gaat zich verder specialiseren in lobby 

activiteiten, met name bij internationale organisaties. Ook behartiging van de NL-VS betrekkingen 

blijven hun plaats houden in het werk van TCC NL.  

  
 

 

13 februari: Meeting VN Commission on Social Development, New York 

Henk Jan van Schothorst 
17 februari om 00:04 ·  

Was at 57th Session of UN Commission for Social Development. Prime theme Feb '19: 'Addressing 
inequalities and challenges to social inclusion through fiscal, wage and social protection policies' - 
Succesfully lobbied against reference to 'sexual & reproductive rights' in end 
text https://t.co/wzLy7smTAm 
 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCkvk-RQpQYO6mhRBPyCKgy8gx34jEF_diUoyJIkbScJh7TMl_P0S0KffbIFzV2OyeGmCHwyQDb8X7N&hc_ref=ARQuA-Xsd--jE2SwKCIKFz2etnNkfrpFDvqiUswHUKnTVbl5LX5HVb4TsEl7SDOFK9s&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2214706415446311&set=a.1390756687841292&type=3
http://www.rtvbodegraven.nl/node/27868?fbclid=IwAR3kVUkbhb4xX1Vi9aIxU8eKyRfbQRDJSX1DkjL9CZJLU9nkYC5hNVZQ1kM
http://www.rtvbodegraven.nl/live?fbclid=IwAR1EnWDTR9c4irPSaqn71U37gisM2J4MAHDZ3gPv785NfiGMemWbGL3-Ofk
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDTWg9zjQ4RnAMoULW_zuvGzoXSf5BYC3mQnevUVYJA02FJZ_m2Jf9BwnlVEzFnAZwctlaWwXSawyHE&hc_ref=ARTFxxiWFYiSRuznJb2JHUtYRfBIGypQ9D79G021DXzjfMYNSBh2pSQG4kuTp-92SXo&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2219283798321906
https://t.co/wzLy7smTAm?fbclid=IwAR1uYdkrzZgp5Tfjn7F7j-A9fYwzu-zcgcB2oxTXDC84IbuM6ky95xRjJks
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FLYER TCC VOOR GEDELEGEERDEN: 

 

Commission on Social Development  - 2019 

Reference : 

DISD inputs for the Chair’s zero draft resolution   

 

Addressing inequalities and challenges to social inclusion through fiscal, wage and social 

protection policies (E/CN5/2019/LX) 

 

The above mentioned document already contains 12 

references to health, in a general way, which is 

excellent. 

 

Over the past 12 years there has only been 

one reference to sexual & reproductive 

health, that was last year. 

 

Please produce a good clean text with no mention of S 

& RH this year. 

 

 

 

Many thanks 

 

Peter Smith 

Transatlantic Christian Council 
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21 februari 2019: Amerikaanse ambassadeur ontvangt christelijke ondernemers op residentie 

 

 
(Scroll down for English version) 

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ontving donderdagavond 21 februari christelijke 

zakenmensen op zijn residentie in Den Haag. 

De bijeenkomst was georganiseerd door de Amerikaanse ambassade en Transatlantic Christian 

Council (TCC), een christelijke lobbyorganisatie voor leven, gezin en vrijheid. Ruim vijftig 

ondernemers kwamen op de ontmoeting af. 

TCC-directeur Henk Jan van Schothorst opende door een Psalmvers te laten zingen: Psalm 68:10. 

Vervolgens sprak ambassadeur Hoekstra kort, voordat hij uitgebreid de gelegenheid nam om vragen 

uit de zaal te beantwoorden. 

Aan het einde van de vragensessie werd namens een aantal ondernemers een boek aangeboden: De 

viervoudige staat van Thomas Boston (1676-1732). De speciale uitgave was voorzien van de naam 

van de ambassadeur. De ondernemers hadden nog twee exemplaren meegenomen: één voor 

president Donald Trump, en één voor de vicepresident Mike Pence. 

Later op de avond konden de ondernemers meer informeel met elkaar en met de ambassadeur en 

medewerkers van hem in gesprek. 

----------------------------------------------------------- 

American ambassador receives Christian entrepreneurs at residency 

The American ambassador Pete Hoekstra received Christian business people at his residence in The 

Hague on Thursday 21 February. 

The meeting was organized by the American Embassy and Transatlantic Christian Council (TCC), a 

Christian lobby organization for life, family and freedom. More than fifty entrepreneurs attended the 

meeting. 

TCC director Henk Jan van Schothorst opened by having a Psalm verse sing: Psalm 68:10. Ambassador 

Hoekstra then briefly spoke, before he took the opportunity to answer questions from the audience. 

At the end of the question session, a book was offered on behalf of a number of entrepreneurs: The 

fourfold state of Thomas Boston (1676-1732). The special edition was provided with the name of the 

ambassador. The entrepreneurs had taken another two copies: one for President Donald Trump, and 

one for Vice President Mike Pence. 

Later in the evening, the entrepreneurs could converse more informally with each other and with the 

ambassador and employees of him. 
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Jolanda van Schothorst-Geluk is met Henk Jan van Schothorst. 
22 februari om 09:04 ·  

Great meeting yesterday evening with US Ambassador Pete Hoekstra and his wife Diane at their 
residence! 

#Transatlantic Christian Council 

 

 

 
 

U.S. Amb to NLGeverifieerd account @usambnl 

Volg je nuJe volgt @usambnl 
Meer 

Happy to host networking event with members of the 

@tccouncilorg. Great talk about investment, innovation, 

@theGESsummit, and @SelectUSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARA9fAk4NcYeDrqvjfuN8BLldrEh2k4RcxWJDndWgm6XakAtgKa4ltoQ9IOGlRNS2q_fqNGSr2i0BOEN&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARA9fAk4NcYeDrqvjfuN8BLldrEh2k4RcxWJDndWgm6XakAtgKa4ltoQ9IOGlRNS2q_fqNGSr2i0BOEN&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?__tn__=lC-R&eid=ARCiuPjIobcgjb4UnIaY575EmVrbXem389KGRozwxWOuTYfExKtdXQby6kEVrYCh3fS7BOiM2Epwbx-j&hc_ref=ARTsupa_syWSvRHKeLlda89HSikOlv_PHgU08juzm6Aoo_lzmv0olz2AlN8_b_UhtPk&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=lC-R&eid=ARC_THgaA65kPvbySW46iRyMHCQiDGGgYxBqh-vZXOT8ucR9hHNxQJ502q0e_kENJpWms8eKQNvltljY&hc_ref=ARTsupa_syWSvRHKeLlda89HSikOlv_PHgU08juzm6Aoo_lzmv0olz2AlN8_b_UhtPk&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=949753868556788&set=a.118654025000114&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Transatlantic-Christian-Council-372196559592606/?__tn__=K-R&eid=ARCrkufVLYWmSZKfeAr3M2i1ruIZkXxpJncYv6c1q37Lz2kGoeXgAazNR0Y9bH1cppP4XhD59IRvQ6o7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/theGESsummit
https://twitter.com/SelectUSA
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARA9fAk4NcYeDrqvjfuN8BLldrEh2k4RcxWJDndWgm6XakAtgKa4ltoQ9IOGlRNS2q_fqNGSr2i0BOEN&__xts__[0]=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://twitter.com/usambnl
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Aankondiging: Global Entrepreneurship Summit 2019 – June 4-5, The Hague, the Netherlands 

 

 
 

GES 2019: innovation meets investment, powered by policy 

The Global Entrepreneurship Summit (GES) uniquely gathers governments, the private sector and a 

powerful partner network to turn challenges into business opportunities worldwide. 

Incorporating policy support, GES is unparalleled in accelerating growth and ensuring tech creates 

good for all of us. 

 
Hosted by two of the world’s most innovative countries, the United States and the Netherlands, GES 

2019 will focus on global opportunities for the next wave of entrepreneur-led innovation in scalable 

tech, from artificial intelligence and robotics to blockchain, big data, new science and more. 

On the agenda: facilitating growth and disruptions for tech scale-ups in all industry sectors, including 

five Future Now sectors, Agriculture/Food, Connectivity, Energy, Health, and Water. 

Attracting 2,000 industry-leading participants from 120+ countries to The Hague, June 4-5, this 

year’s Summit offers unmatched opportunities for businesses looking to scale up. 

 

1,200 hand-picked entrepreneurs will engage with 300+ investors representing 100s of billions of 

dollars, as well as top policymakers, corporate partners and thought leaders to accelerate solutions. 

With an inspiring program, GES 2019 aims to be a game changer for all attendees, empowering them 

to start building the Future Now. The two-day summit will forge new connections and inspire 

surprising partnerships, with curated matchmaking and global networking, top speakers, discussions, 

workshops, and hands-on advice. 
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Transatlantic Christian Council (TCC) 
VOOR LEVEN, GEZIN EN VRIJHEID bij VN - EU - OVSE 

En 

VERSTERKING TRANSATLANTISCHE BAND (NL-USA) 

 

Voorstel Steun 3-jarig Project  

1 januari 2019 tot 31 december 2021 

‘Vrij onverveerd, Uw dienaar ’t allen stond’ 

Aan U 
voorgelegd door 

  

  

Henk Jan van Schothorst 

Oprichter en directeur van TCC   

 

Met Kantoor voor NL/Europa/(Noord)Amerika/(Afrika/Azië/Australië): 

Krooslaan 11 

2411 ZP, Bodegraven, NL 

06 558 38 607 

hjvanschothorst@tccouncil.org 

www.tccouncil.org 

mailto:hjvanschothorst@tccouncil.org


11 
 

Beste ondernemer, 

We mogen via het TCC Business Network terugzien op een uniek samenzijn 21 februari jl. op de 

residentie van Ambassadeur Pete Hoekstra van de VS in NL. Tegelijkertijd geeft het aan op welk 

niveau TCC ingang heeft en actief wil zijn. 

Het organiseren van een dergelijk netwerk event is een van de middelen die TCC gebruikt om 

zakenlieden verder te interesseren voor de doelstellingen van TCC.  

Wat TCC doet: Netwerken en Beleidsbeïnvloeding op internationaal niveau 

TCC komt vanuit NL en VS op voor christelijke normen bij VN, EU en OVSE (en in lidstaten) zoals bv de 

SGP dat op nationaal niveau doet. Extra focus ligt op thema’s als beschermwaardigheid van Leven, 

het natuurlijke Gezin en Vrijheid (van godsdienst, onderwijs, markt, enz). TCC kan dit doen omdat het 

de bevoegdheden heeft verworven om bij deze organisaties in te spreken en te lobbyen.  

Dat is zeer actueel en urgent. Met uiterst beperkte middelen proberen we een frontale aanval te 

keren van progressief gekleurde agendapunten als non-discriminatie, tolerantie, gender gelijkheid, 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, rechten van het kind, vrouwenrechten, LGBT, etc. 

Voorbeeld: Wij willen voorkomen dat u verplicht wordt gender neutrale toiletten in uw bedrijf te 

maken en dat u vrijheid behoud in beleid en aanname van personeel van uw keuze en overtuiging. 

Concreet proberen we internationaal richting- of maatgevende resoluties/besluiten aan de bron te 

beïnvloeden door de decision-makers persoonlijk te spreken en hen tot juiste keuzes te brengen.  

Wat TCC wil: Permanent toezicht bij internationale organisaties en versterking band NL-VS 

Om dit werk gedegen te kunnen doen willen we permanent toezicht kunnen hebben bij genoemde 

internationale organisaties en lidstaten. Daarvoor is substantiële financiële steun een voorwaarde.  

 

Nodig: Concreet betekent dit dat onder coördinatie van de oprichter-directeur beleidsmedewerkers 

de dagelijkse gang van zaken bij de VN (New York en Geneve), EU (Brussel en Straatsburg), OVSE/FRA 

(Warschau en Wenen) in de gaten houden en tijdig aan de bel trekken, inspreken en met 

wijzingsvoorstellen komen. Het is daarbij noodzakelijk een band op te bouwen met gedelegeerden 

van lidstaten en om op locatie aanwezig te zijn als de deals gemaakt worden. Een van hen houdt zich 

meer specifiek bezig met actuele zaken, nieuws, onderwijs en de verbetering van de onvervangbaar 

belangrijke NL-VS relatie. Een secretaresse voor een goede administratie en een fondsenwerver 

/communicatiedeskundige voor input van het grondvlak en het delen van output wat wordt bereikt 

completeren het team. Daarbij blijven we inspelen op mogelijkheden die zich voor kunnen doen. 

Wat dat kost en hoe u hieraan kan bijdragen 

Om dit te bewerkstelligen is er een drie-jarig project opgestart:  

‘Voor Leven, Gezin en Vrijheid bij VN – EU – OVSE en Versterking van de Trans-Atlantische Band’ 

met als Motto: ‘Vrij onverveerd, Uw dienaar ’t allen stond’.  

Hiervoor is in totaal €1,2 miljoen nodig: in 2019 €300.000,-, in 2020 €400.000,- en 2021 €500.000,-. 

Na de 6 jaar Pro Deo opzetfase en succesvolle verwerving van accreditaties bij VN, EU en OVSE zijn 

we nu klaar voor de sprong naar volwassen niveau. Om een permanente speler te worden is 

serieuze en gezamenlijke financiële input nodig is. Een begin kan zijn om u aan te melden voor het 

http://www.tccouncil.org/business-network. Wij zouden uw steun aan onze poging zeer welkom 

heten en het project graag bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen per 06 558 38 607 of 

hjvanschothorst@tccouncil.org. Binnen enkele weken zal ik ook zelf contact met u opnemen. 

Met vriendelijke groet,  Henk Jan van Schothorst 

http://www.tccouncil.org/business-network
mailto:hjvanschothorst@tccouncil.org
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Colofon 
Transatlantic Christian Council 
Krooslaan 11 
2411 ZP, Bodegraven 
Tel: 06 558 38 607 
Email: info@tccouncil.org 
RSIN Fiscaal nummer: 8524 33 979 
Kamer van Koophandel: 57090181 
 
Bank rekening nummer: 
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 
BIC: RABONL2U 
Rabobank Rijn en Veenstromen 
Postbus: 2035 
Postcode: 3440 DA 
Locatie: Woerden, Nederland 
Website: www.tccouncil.org 
 
 

 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Drs. Henk Jan van Schothorst, 
coördinator activiteiten TCC, voormalig 
beleidsmedewerker Europees Parlement 
Secretaris: Drs. Jan Schippers, directeur 
Wetenschappelijk Instituut SGP, voormalig 
beleidsmedewerker Europees Parlement  
Penningmeester: Drs. Johannes Luiten, docent 
algemene en bedrijfseconomie, management 
en organisatie, Driestarcollege 
Raad van Advies: In oprichting 
 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/

