
IB
 1

12
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Jan Schippers
	15: Johannes Luiten
	14: Leonard van Schothorst
	16: 
	17: 
	10: NL, EU, VS, Zwitserland, Ethiopië
	11_A4: 2
	12_A4: 3
	7: [Levensbeschouwing - Politiek]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten]
	9: [Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking]
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Raad van Bestuur: Henk Jan van Schothorst
	0: Stichting Transatlantic Christian Council
	5: https://www.tccouncil.org/
	2: Krooslaan 11, 2411 ZP, Bodegraven
	4_EM: info@tccouncil.org
	1_KVK: 57090181
	6_RSIN: 852433979
	3_TEL: 0655838607
	51_ML: TCC/CCI is een non-profit organisatie. Zij ontwikkelt een internationaal netwerk van christenen die betrokken zijn bij overheidsbeleid en beïnvloedt beleid vanuit een christelijk perspectief. TCC/CCI spreekt in bij internationale organisaties als de VN, EU en OVSE om wereldwijd op te komen voor een christelijk geluid met extra focus op thema’ s als leven, gezin en vrijheid (van godsdienst en onderwijs).
	53_ML: Zie URL
	54_ML: Door middel van giften uit private bronnen
	56_ML: De leden van de Raad van Toezicht voeren hun bestuursfunctie onbezoldigd uit.

Het lid van de Raad van Bestuur en de Administratief Medewerker worden in loondienst betaald, waarbij gekeken is naar de salarisschalen van de BBRA. Het salaris van het lid van de Raad van Bestuur wijkt neerwaarts af van het gemiddelde salaris dat gebruikelijk is bij kleine organisaties voor goede doelen.
	57_ML: Zie URL
	55_ML: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door (middelen):
 a. christenen en conservatieven bijeen te brengen en zal fungeren als een Trans-Atlantische samenbinder en initiator voor het analyseren van overheidsbeleid en sociale trends;
 b. het bevorderen en verzorgen van zowel reflectie als actie onder een brede verscheidenheid van verwante betrokkenen bij het publieke debat;
 c. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

	56: 
	_MLT: https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Sponsorplan%20TCC%202021-2023%20%281%20pagina%29_1.pdf
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC-CCI%20annual%20report%202020%20EN1.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 8285
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 13919
	4_GT: 0
	9_GT: 22204
	10_GT: 22204

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 6436
	4_GT: 15768
	10_GT: 22204
	5_GT: 15768

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 8527
	4_GT: 
	10_GT: 8527
	5_GT: 0

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 1579
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 6948
	4_GT: 0
	9_GT: 8527
	10_GT: 8527

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Door de coronacrisis zijn voor TCC/CCI de inkomsten in 2020 helaas gedaald. De bijeenkomsten die als
doel hadden (financiële) steun te verwerven, die zowel in maart als in oktober gepland stonden, konden
niet door gaan. De giften daalden van €150.000 in 2019 naar €120.000 in 2020. Daarnaast kon TCC
aanspraak maken op de NOW regeling zodat aan de financiële verplichtingen voldaan kon worden. De
hoop en de verwachting is dat de opgaande lijn van giften in 2021 weer zal worden gevonden. Een
nieuwe geprofessionaliseerde website zal daartoe bijdragen.
Zodra de inkomsten dit toelaten wordt nieuw personeel geworven. Tot die tijd wordt gewerkt met
vrijwilligers, stagiaires en consultants.

	3: 
	1: 
	1_A7: 120809
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 120809
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 120809
	11_A7: 
	12_A7: 46063
	13_A7: 166872
	25_A7: 5543
	26_A7: 3479
	27_A7: 147052
	28_A7: 118016
	29_A7: 
	30_A7: 19820
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 138030
	23_A7: 
	24_A7: 138030
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 150907
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 150907
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 150907
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 150907
	25_A7: 8086
	26_A7: 4306
	27_A7: 174222
	28_A7: 131624
	29_A7: 
	30_A7: -23315
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 161830
	23_A7: 
	24_A7: 161830

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Jaarrekening%20TCC%202020%20webversie.pdf
	knop: 

	3_ML: 



