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Beste lezer, ondernemer, 

Graag laat ik u kennis maken met Stichting (Transatlantic) Christian Council International. 

Wat TCC doet: Netwerken en Beleidsbeïnvloeding op internationaal niveau 

CCI komt vanuit NL en VS op voor christelijke normen bij VN, EU, OVSE en VS-Congres (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). CCI kan dit doen omdat het de bevoegdheden heeft 

verworven om bij deze organisaties in te spreken en te lobbyen.  

Dat is belangrijk 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 behoudt 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 beleidsmakers persoonlijk te spreken en hen tot juiste keuzes te brengen.  

Wat CCI 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/ stagiairs/ 

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

grondrechtenbureau FRA (Warschau en Wenen) en VS (Washington DC) in de gaten houden en tijdig aan de bel 

trekken, inspreken en met wijzigingsvoorstellen komen. Veel debatten en overleggen kunnen online gevolgd 

worden, maar het is daarbij wenselijk een band op te bouwen met gedelegeerden van vooral gelijkgezinde, vaak 

Afrikaanse lidstaten en om op locatie aanwezig te zijn als deals gemaakt worden. 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’. (Klik hier voor het plan in 5 pagina’s.) 

Hiervoor is idealiter zo’n €800.000,- nodig: in 2021 €230.000,-, in 2022 €270.000,- in 2023 €300.000,-. Christian 

Council International (CCI), Amerikaanse zusterorganisatie van TCC begroot daarnaast €440.000,-. Als vooral ingezet 

wordt op vrijwilligers en stagiairs/ studenten daalt het totaalbudget naar: €461.250,- (voor CCI: €115.000,-). 

Na de 5 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. Een begin kan zijn om u aan te melden voor het CCI 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@christiancouncilinternational.org.  

Met vriendelijke groet,  Henk Jan van Schothorst, oprichter en bestuurder van TCC en CCI 
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