
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016 
 

Transatlantic Christian Council 
 



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, coordinator 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 bedrijfs economie, management en organisatie, Driestarcollege 

TCC Amerika: Todd Huizinga M.A., director international outreach Acton Institute, voormalig 

Amerikaans diplomaat, medeoprichter TCC 

Raad van Advies: In oprichtin

mailto:info@tccouncil.org
http://www.tccouncil.org/


3 

 

 

Inhoudsopgave 

Colofon ......................................................................................................................................................... 2 

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................. 3 

Bestuursverslag 2016 ................................................................................................................................... 5 

Kwartaalverslagen ........................................................................................................................................ 7 

HIGHLIGHTS VAN JANUARI EN FEBRUARI 2016 ........................................................................................ 7 

VOORUITZICHT MAART T/M MEI ............................................................................................................. 9 

HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL , 2016 ...................................................................................................... 10 

NIEUWS .................................................................................................................................................. 11 

Bereikt: Raadgevende Status voor TCC bij VN ........................................................................................ 12 

HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL 3, 2016 .................................................................................................... 25 

VOORUITZICHT OKTOBER – DECEMBER 2016 ........................................................................................ 31 

HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL 4, 2016 .................................................................................................... 35 

VOORUITZICHT JANUARI - MAART 2017 ................................................................................................ 46 

TCC in de publiciteit in 2016: ...................................................................................................................... 48 

Financieel Jaarverslag ................................................................................................................................. 49 

 

  

file:///C:/Users/46757/Desktop/TCC%20HJ/Jaarverslag%20TCC%202016/TCC%20Jaarverslag%202016.docx%23_Toc481017870


4 

 

Geografisch beeld TCC activiteiten 2016 



5 

 

Bestuursverslag 2016 

Stichting Transatlantic Christian Council te Bodegraven 

Doelstelling  

TCC zet zich in voor de ontwikkeling van een trans-Atlantisch netwerk van voornamelijk Europese en 

Amerikaanse bij overheidsbeleid betrokken mensen om christelijk gedachtegoed in onze maatschappijen 

te bevorderen en goede vertalingen in overheidsbeleid te borgen. TCC beïnvloedt overheidsbeleid 

voornamelijk op internationaal niveau bij internationale instellingen vanuit een christelijk perspectief. 

Het subsidiariteitsbeginsel, waarbij een hogere instantie niet iets moet doen wat door lagere instanties 

kan worden vorm gegeven, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met een kerntaak gerichte overheid wil 

zij klassieke vrijheden als vrijheid van godsdienst en onderwijs en vrij ondernemerschap beschermen en 

bevorderen, pro-life, met het gezin als hoeksteen van de samenleving. Bescherming van de positie van 

christenen is daarbij een belangrijk doel.  

Strategie  

TCC verbindt christenen in een trans-Atlantisch netwerk, doordenkt overheidsbeleid en brengt de beste 

toepassingen in in het publieke debat en tijdens het vormgeven van richtlijnen en beleid bij internationale 

organisaties. Zij ontwikkelt strategische netwerken met partners aan beide zijden van de oceaan en 

bouwt lokale capaciteit op. TCC is nu vier jaar bezig en heeft een mooie start gemaakt. Belangrijke 

mijlpalen waren in het eerste jaar de inaugurele conferentie in Brussel van 4 december 2013, in het 

tweede jaar  de events in de Library of Congress en in het Capitool in Washington D.C. van 10-12 

september 2014, en in 2015 de verkrijging van de belastingvrije ANBI-status met terugwerkende kracht 

na een proces van 2,5 jaar.  

Resultaten  

Op uitnodiging en op eigen initiatief heeft TCC actief haar gedachtegoed verspreid in Europa en Noord-

Amerika, maar ook in Kenia, Afrika. In christelijke kring en daarbuiten, bij politici, academici, diplomaten, 

hoge ambtenaren, zakenlieden, ngo’s, journalisten, denktanks en achterban. Onder druk staande zaken 

als vrijheid van onderwijs, godsdienst, het gezin en veiligheid stonden centraal. TCC bleek een welkome 

Trans-Atlantische verbinder van christenen op overheidsniveau te zijn en effectieve netwerken worden 

opgebouwd. Met verdere actie via media en input aan politici werd overheidsbeleid vanuit een christelijk 

perspectief beschermd en aangemoedigd. Voor een overzicht van concreet uitgevoerde activiteiten 

verwijzen wij naar het jaarverslag 2016 op onze website. 

Mijlpaal 2016  

Een mijlpaal in 2016 was het verkrijgen van de Raadgevende Status bij de VN. Accreditering bij 

internationale organisaties is een belangrijk instrument. Dit geeft TCC bevoegdheden om zijn 

doelstellingen effectief te vertalen naar beleid of dat te beïnvloeden op plekken waar dat gemaakt wordt. 

Die bevoegdheid bestaat onder meer uit het recht om officiële vergaderingen bij te kunnen wonen, 

geschreven posities vooraf in te kunnen brengen, in te spreken bij vergaderingen, officiële 

overheidsdelegaties te ontmoeten, parallelle events tijdens vergadersessies te organiseren en deel te 
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nemen aan debatten, interactieve dialogen, paneldiscussies en informele meetings. Bij de Organisatie 

voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE - in Wenen en Warschau) en bij de Verenigde Naties 

(VN – voornamelijk in New York, Wenen en Geneve) maakt TCC gebruik van deze bevoegdheden. Bij 

Europese Instellingen als de Europese Unie (EU) in Brussel en Straatsburg, het EU Agentschap voor 

Fundamentele Rechten (FRA – Wenen) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Washington 

D.C. breidt TCC accreditatieaanvragen voor.  

Evaluatie  

Al uit de evaluatie van 2015 kwam naar voren dat het zwaartepunt van de activiteiten van TCC naast 

visieontwikkeling meer zou komen te liggen op advocacy en lobby. Met name met de accreditaties is daar 

gevolg aan gegeven. De processen van de aanvragen bij de OVSE en de VN werden al begin 2015 

opgestart, en bij de laatste pas in juli 2016 positief afgerond. Hiermee is gerichtere invulling gegeven aan 

de statutaire doelstellingen en de in het beleidsplan 2014-2016 genoemde feitelijke werkzaamheden van 

TCC en met name aan de daarin genoemde WERKwoorden: ontwikkelen, bevorderen, beïnvloeden, 

aanmoedigen en beschermen. Het niche gebied richt zich in toenemende mate richting internationale 

organisaties en de focus gebieden op leven, gezin en vrijheden als vrijheid van godsdienst en onderwijs. 

Tegelijkertijd houden we onze ogen open voor verdere mogelijkheden. 

Financiën en vooruitblik 2016 en verder  

De baten zijn in 2016 met ruim 1/3e gestegen ten opzichte van 2015: van €23.441 naar €35.501. Het 

bestuur van de stichting, bestaand uit uitvoerend coördinator/directeur drs. H.J. van Schothorst, drs. J.A. 

Schippers en drs. J.J. Luiten, voeren hun functie onbezoldigd uit.  Mede-oprichter van TCC Todd Huizinga 

uit de VS, Master of Arts en voormalig diplomaat, was betrokken bij diverse activiteiten in 2016 en is ook 

voorzien om in 2017 bijdragen te leveren aan de verdere ontwikkeling van TCC. De doelstelling voor dit 

jaar om extra in te zetten op fondsenwerving is goed in acht genomen. Tegelijkertijd is TCC op een mate 

van volwassenheid gekomen dat er voor het werkelijk waarmaken van de doelstellingen een staf nodig 

is. E wordt een nieuw meerjarenplan ontwikkeld waarin een gewenste werkelijkheid omschreven wordt 

en wat kan dienen als katalysator voor het verkrijgen van ‘seed-money’ hiervoor. Per 1 april krijgt TCC 

naast ‘de keukentafel’ een bescheiden kantoortje van 1 kamer in Bodegraven voor minder dan €2.500 

voor een  jaar.  

Bodegraven, 2 februari 2017 

H.J. van Schothorst  

Voorzitter 
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Kwartaalverslagen 

HIGHLIGHTS VAN JANUARI EN FEBRUARI 2016 

Januari 

Van 20 tot 25 januari was TCC en ondergetekende op persoonlijke uitgenodiging aanwezig op het 

exclusieve en besloten Global Policy Forum 2016 in Phoenix, Arizona. Met ongeveer 80 VN- 

ambassadeurs, diplomaten en experts vergaderden we vier dagen over de volgende onderwerpen: 

-     Emerging Human Rights and the Rights of the Family 

-     Mainstreaming a Family Perspective in the Post 2015 UN Development Goals 

-     Safeguarding Family Policies in Areas of Health, Education and Human Rights 

-     Strategies to Protect the Health and Innocence of Children and the Family Unit 

-     The Family, Human Sexuality and Parental Rights 

-     The Protection of Religious, Cultural and Family Values 

-     Effective Negotiation Strategies 

Dit was een zeer waardevolle en leerzame bijeenkomst. Een buitenkans voor netwerkopbouw, kennis 

en lobby. Hier konden we de pionnen vinden die de accreditatie aanvraag van TCC, die loopt bij de 

Verenigde Naties, willen ondersteunen en verder helpen. 

Tussen de vergaderingen werd door Van Schothorst het in Scottsdale gevestigde hoofdkwartier van 

de 250 medewerkers tellende partnerorganisatie Alliance Defending Freedom (ADF) bezocht en had 

een kennismakingsontmoeting met de nieuwe directeur van ADF International Mr. Doug Napier. 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderzaal Global Family Policy Forum, Phoenix. Links: Mr. Van Schothorst, rechts: Mr. Napier 
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Februari 

TCC had tussen ruim 200 andere standhouders ook een eigen stand op de Gezinsbeurs Wegwijs van 23 

– 26 februari in de Ahoyhallen in Rotterdam. Ruim 30.000 bezoekers hebben kennis genomen van doel 

en werk van TCC. 

Een mooie uitkomst van de beurs was dat er een samenwerking met het Reformatorisch Dagblad  werd  
overeengekomen.  In combinatie met een RD-abonneedag nemen deelnemers deel aan een 
internationale conferentie  die  TCC  mede  organiseert  op  7 april  in  het  Europees  Parlement  in  
Brussel 

(hieronder meer hierover). 

 

TCC stand op Wegwijs Gezinsbeurs 
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VOORUITZICHT MAART T/M MEI 

 

 

Maart 

Van 12 – 16 maart is TCC uitgenodigd om met diverse Amerikaanse partnerorganisaties de strategien 

zoals in Phoenix besproken verder te ontwikkelen en toe te passen tijdens een VN Vergadering over 

the Status of Women (http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016) in New York. 

 

 

 

Hoofdgebouw Verenigde Naties, NewYork                 Vergaderzaal Verenigde Naties 

 

 

Aansluitend is TCC uitgenodigd om bij het Acton Institute in Grand Rapids de presentatie van van het 

boek van mede-oprichter van TCC Todd Huizinga bij te wonen. De titel van deze baanbrekende studie 

is: ‘The New Totalitarian Temptation: Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe’ 

(http://www.acton.org/program/als/acton-lecture-series-new-totalitarian-temptation-g) 

 

 

 

 

 

http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016
http://www.acton.org/program/als/acton-lecture-series-new-totalitarian-temptation-g
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HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL , 2016 

April 

7 april: RD-abonnee dag samen met TCC in EP Brussel 

Op 7 april is er een RD-abonnee dag die gelinkt is aan een conferentie van TCC. U kunt zich hiervoor (ook 

als niet-abonnee) opgeven, klik hier. Na een gidstocht door de Europese wijk in Brussel neemt u dan in 

het EP deel aan een internationale conferentie over de rol van christelijke gemeenschappen in een nieuw 

Midden Oosten en de vooruitzichten van democratie, de politieke islam en de rol van Israël (met 

Nederlandse vertaling). Dit is een gezamenlijk initiatief van TCC (Transatlantic Christian  Council)  en  ECPM  

(European Christian Political Movement). Gastheren zijn de Europarlementariers Branislav Škripek en Bas 

Belder. Na afloop krijgt u een nieuwe film te zien over christenen in Syrië en Irak. U kunt ook voor alleen 

deelname aan de conferentie registreren. 

ECPM   is een Europese politieke partij. Door ruimte in Europese fracties voor individueel initiatief is het 

mogelijk om op bepaalde onderwerpen met christelijke Europarlementariërs samen te werken aan 

alternatieve voorstellen in het Europees Parlement. De ECPM steunt partijen en politici die zich vanuit 

hun christelijke waarden inzetten voor bijbelse politiek. 

 

TCC  is  een  non-profit  organisatie.  Zij ontwikkelt een trans-Atlantisch netwerk van christenen die 

betrokken zijn bij overheidsbeleid en beïnvloedt beleid vanuit een christelijk perspectief. TCC schuift aan 

bij internationale organisaties als de VN, EU en OVSE om op te komen voor een christelijk geluid met 

focus op leven, gezin en vrijheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw Europees Parlement, Brussel                        Vergaderzaal in EP, Brussel 

 

 

Mei 

Van 23 mei tot 1 juni wordt TCC verwacht bij de Verenigde Naties in New York. Dan zal de aanvraag 

voor accreditatie officieel worden behandeld. TCC moet dan beschikbaar zijn voor het beantwoorden 

http://www.tccouncil.org/news-events/events/2016/7-april-2016-samen-met-tcc-naar-het-europees-parlement
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van vragen van het 19 landen tellende NGO Committee (http://csonet.org/?menu=105). Als TCC 

wordt   aangenomen   en   de   consultatieve   status   krijgt   kan   TCC   volwaardig   mee   doen   aan 

vergaderingen en via netwerken en lobby haar doelstellingen effectief ten uitvoer leggen. 

 

NIEUWS 

 

Nieuw boegbeeld VN: een ‘Onafhankelijke LGBT Expert’ 

 

Het is dan zo ver. Er komt een ‘Onafhankelijk expert’ belast met toezicht op ‘geweld en discriminatie 

gebaseerd op seksuele oriëntatie en gender identiteit’. Niet eerder werd door de VN in zulke sterke 

bewoordingen gesteld dat onderzoek naar vermeende schending van LGBT rechten door overheden, 

personen of instellingen onder naleving van internationale mensenrechten vallen. Want dat moet de 

‘LGBT-Tsaar’, zoals deze persoon al wordt genoemd, gaan onderzoeken en daarover rapporteren. De 

controversiele resolutie werd in de 47 landen tellende Mensenrechtenraad in Genève op 1 juli met 

een krappe meerderheid aangenomen: 23-18, met 6 onthoudingen. Vooral de Westerse landen 

stemden voor. 

 

Agenda: seksuele rechten activisten 

 

Iedereen weet dat deze aanstelling is bedoeld als een instrument om de agenda van LGBT- en 

seksuele rechten activisten te verheffen tot uitgangspunt van internationaal beleid en recht. Om in 

de naam van het voorkomen van discriminatie en geweld de normalisering aan landen op te kunnen 

gaan leggen van zaken als abortus, het homohuwelijk, transgenderisme, alomvattend en verplicht 

onderwijs over menselijke seksualiteit en vrije mogelijkheid tot gezamenlijk gebruik door jongens en 

meisjes, mannen en vrouwen van toilet, kleedkamer en douche op scholen en elders. Dat laatste om 

mensen tegemoet te komen die zich plotsklaps even kunnen identificeren als zijnde van het andere 

geslacht. Zonder daar een verklaring voor over te hoeven leggen. Sinds april zijn dit de officiële regels 

voor scholen in de VS. 

 

Wie het kind heeft ... 

 

Op deze wijze wordt binnengedrongen in de meest kost- en kwetsbare en intiemste privé- domeinen 

van mensen, hun geloof, seksualiteit, leven, gezin en vrijheden. Natuurlijk moet er voor iedereen 

een gelijke plaats zijn in de maatschappij. Iedereen is evenveel waard. Maar het kan niet zo zijn dat 

voor een kleine groep mensen de grote meerderheid zijn of haar gevoel van veiligheid, 

geborgenheid en intimiteit moet prijsgeven. Het is ook zeer de vraag of deze minderheden dat zelf 

ook zouden willen. Het is een te bestrijden tendens en (deels ook) werkelijkheid om in de 

http://csonet.org/?menu=105
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schoolsystemen van diverse landen van overheidswege juist kinderen in te confronteren met en bloot 

te stellen aan deze nieuwe normen. Wie het kind heeft, heeft de toekomst. In onze visie zijn dat de 

ouders, niet de staat of een organisatie. Zeker arme landen met veel VN-geld voor onderwijs hebben 

al met dit soort zaken te maken. En het zal ook ons niet voorbij gaan. 

 

Bereikt: Raadgevende Status voor TCC bij VN 

 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe TCC de Consultatieve Status bij de VN heeft verkregen 

en wat de bevoegdheden daarvan zijn. Hiermee heeft TCC in dit krachtenveld een plaats bij de 

onderhandelingstafels verworven om op te komen voor zaken als het menselijk leven, het natuurlijke 

huwelijk en gezin en voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Voorbeelden als bovenstaand 

geven de urgentie daarvan aan. 

 

Financiën: Meer nodig! 

 

Meer middelen zijn nodig. Anders kan TCC zijn werk niet doen. Met uiterst bescheiden middelen en 

voorzichtig gebruik is TCC gekomen waar het nu is. Tegenslagen, zoals het kostbare en 2,5 jaar 

durende proces van de Belastingdienst om TCC de ANBI-Status te onthouden, worden overwonnen 

en in voordelen veranderd. Velen meer weten nu van het bestaan van TCC en ook dat de doelen, 

werkzaamheden en boekhouding tip top in orde zijn gebleken. We zitten vol ambitie en er is zo 

veel te doen. En het rijbewijs (VN-Status) is binnen. Maar zonder benzine kan geen auto rijden, hoe 

mooi die ook is. 

 

Business Network: opzet en welkom 

 

Om middelen aan te trekken werkt TCC aan de opzet van een Business Network (TCCBN). Leden 

daarvan bieden we diverse voordelen. Ook proberen we het donateursbestand uit te breiden. 

(Lees meer ...) 

 

 

 

TCC in de publiciteit in kwartaal 2: 

 

http://www.tccouncil.org/business-network
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- 12 en 19 maart: Reformatorisch Dagblad: 2 maal in zaterdageditie paginagrote 

kleurenadvertentie Abonneedag Refdag EP Brussel 7 april met TCC 

-     4 mei:  Te rdege, P ersoo nlijk Inte rv iew  Van Schotho rst: ‘L o bby ist  en Netwe rker’  , 5 

pagina’s 

-     25 mei:  Artikel Reformatorisch Dagblad: ‘Christelijke TCC k rijgt Raadgevende  Status bij de  

VN’ 

-     31 mei: Televisie - Family 7, over Raadgevende Status TCC bij VN 

-       6 juni:  P agina  Refo rm ato risch D agblad o ver  boek To dd Huizinga:  ‘W akke r wo rden  uit  

de  

 Euro pese  droom ’  

- 8 juni: Live Radio Interview Reformatorische Omroep (vanaf 1 uur en 19 min.): Van 

Schothorst 9 minuten over doel en werk TCC en de Raadgevende Status bij de VN, Todd 

Huizinga 8 minuten over zijn boek presentatie die avond in Nieuwspoort. 

-      9 juni:  Nederlands  Dagblad:  ‘Christelijke  Lo bby club  schuift  aan  bij  de  VN’  

-     17 juni: Katholiek Nieuwsblad: Verslag n.a.v. Nieuwspoort 8 juni: ‘EU vormt bedreiging voor 

Democratie’: Deel 1 en deel 2

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Adv%20Abonneedag%20Refdag%20Brussel.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TD-TCC-Van%20Schothorst%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/christelijke_tcc_krijgt_raadgevende_status_bij_vn_1_992616
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/christelijke_tcc_krijgt_raadgevende_status_bij_vn_1_992616
https://www.youtube.com/watch?v=5qOcNQEJsMI&feature=youtu.be
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/aantafel/3139/aan-tafel/
https://www.nd.nl/nieuws/politiek/christelijke-lobbyclub-schuift-aan-bij-vn.1764700.lynkx
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2017%20juni%202016%20%20%20pagina%207%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2017%20juni%202016%20%20%20pagina%2022%20%281%29.pdf
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12-16 maart:    Voorbereiding accreditatie van TCC bij de VN, NEW YORK, VS 

 

 

 

De Commission on the Status of Women (CSW) bestaat uit 45 landen met een vaste verdeelsleutel 

voor het aantal landen per continent. Ze worden om beurten voor vier jaar gekozen door de 

Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Bij de jaarlijkse vergaderingen van CSW in maart is ook 

plaats gereserveerd voor VN-instanties en geaccrediteerde NGO’s. Daar hoort nu ook TCC bij. Om 

verschillende redenen was TCC aanwezig bij deze vergadering: 

 

- Op deze misschien onschuldig lijkende jaarlijkse vergaderingen over de status van vrouwen 

wordt door NGO’s van over de hele wereld onophoudelijk geprobeerd om zaken als abortus en 

gender gelijkheid naar seculiere maatstaf vorm te geven. Enkele behoudende NGO’s lobbyen 

in nauw overleg met elkaar en officiële afgevaardigden van landen om invoering van deze 

nieuwe maatstaven tegen te gaan. 

- Op de CSW vergaderingen komen vaak hooggeplaatste en invloedrijke afgevaardigden van de 

VN-lidstaten. Hierdoor kunnen gemakkelijker beslissingen genomen worden. Deze zijn dan 

richtinggevend voor de VN-lidstaten. Het is dan van belang dat deze besluiten zo goed mogelijk 

zijn. 

- TCC heeft deze tijd ook gebruikt om de piketpaaltjes voor zijn aanvraag voor raadgevende 

status zo goed mogelijk klaar te zetten. Contacten werden gelegd met diplomaten en VN- 

medewerkers om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor de vergadering in mei, waar over 

de TCC aanvraag beslist zou worden. 

- Voorafgaand aan de VN-vergaderingen had TCC overleg in New York met strategische 

partnerorganisaties om zaken af te stemmen. 

 

17-18 maart:    Boekpresentatie Todd Huizinga, GRAND RAPIDS, MICHIGAN, VS 
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Aansluitend aan het New York programma presenteerde mede-oprichter van TCC Todd Huizinga in 

Grand Rapids zijn nieuwe boek: ‘The New Totalitarian Temptation – Global Governance and the 

Crisis of Democracy in Europe’ (http://newtotalitariantemptation.com/). Onder het kopje 8 juni 

 

 

http://newtotalitariantemptation.com/
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Nieuwspoort meer daar over. Hij deed dat ook als directeur International Outreach van het Acton 

Institute in Grand Rapids, Michigan. Tegelijkertijd maakten we van deze gelegenheid gebruik om 

gesprekken te voeren over de verdere vormgeving van TCC in Europa en in Amerika. 

 

7 april: TCC/ECPM Int. Conferentie: Christenen in het Midden Oosten, EP BRUSSEL, BELGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met de European Christian Political Movement (ECPM) organiseerde TCC een 

internationale conferentie in het Europees Parlement in Brussel. Thema was: ‘De rol van christelijke 

gemeenschappen in een nieuw Midden Oosten en de vooruitzichten van democratie, de politieke 

islam en de rol van Israël’. Gastheren waren de Europarlementariërs Branislav Skripek en Bas Belder. 

In een ruim gevulde zaal werden in de middagconferentie twee vragen behandeld door een palet aan 

sprekers uit de Verenigde Staten, Israël, Europa en het Midden Oosten: 1 Hoe kunnen we 

godsdienstvrijheid bevorderen in het Midden Oosten; en 2 Wat zijn de uitdagingen en kansen in het 

bijzonder voor christenen. De conferentie werd afgesloten met het vertonen van een 

indrukwekkende video over de situatie van christenen in het Midden Oosten: Our Last Stand (trailer- 

3.41 minuten): https://www.youtube.com/watch?v=Atpho_K9X38&app=desktop 

 

7 april: TCC verzorgt Abonneedag Reformatorisch Dagblad, BRUSSEL, BELGIE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Atpho_K9X38&app=desktop
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TCC organiseerde deze dag voor het Reformatorisch Dagblad ook als abonneedag. Voorafgaand aan 

de conferentie vond een wandeling plaats door de Europese wijk. Confronterend was de gang langs 

de met bloemen bedekte uitgang van het enkele dagen daarvoor door bomaanslagen van de 

Islamitische Staat getroffen metrostation Maelbeek. Gedurende de 7 jaar dat Van Schothorst in 

Brussel werkte stapte hij altijd in en uit bij ditzelfde station. 

 

29 april-3 mei: TCC-Deelname aan Nationale Conventie plus verzorging Workshop, NAIROBI, KENIA 

 

Vanuit het zich uitbreidende international network van TCC kwam een uitnodiging uit Kenia om een 
workshop te geven. Van 2007-2011 werkte Van Schothorst veelvuldig in Kenia en Tanzania voor het 
Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD). De blijvend goede contacten met nationale 
en NGO vertegenwoordigers in dit land, samen met hun waardering voor TCC’s doel en werk, leidden 

tot deze invitatie. Thema van TCC’s bijdrage was: ‘Engaging International Public 

Policy: A Christian Perspective’. Deze workshop was onderdeel van een Nationale Conventie en vond 

plaats in het Kenyatta University Amphitheatre in Nairobi. Deze bijeenkomst van 3.000 leiders en 

studenten uit Kenia kwam voort uit een gedeelde zorg over ook daar toenemende ontkerstening. 

Daar wilden ze wat aan doen onder het motto: ‘Translating Concern into Action for Societal 

Transformation’. 

 

De bijdrage van TCC ging over beleidsbeïnvloeding bij de VN. Vooral ontwikkelende landen als Kenia 

krijgen veel geld van de VN voor onderwijs omdat hun nationale budget voor onderwijs verre van 

toereikend is. Dat betekent dan wel dat het onderwijs gegeven moet worden volgens de richtlijnen 

van de VN. Daar ligt het juk van gender gelijkheid, inclusief LGBTI-gelijkheid, strak overheen. Voor 

christelijke leiders vormt dit een bron van grote zorg dat de kinderen in Kenia en in andere 

ontwikkelingslanden hierdoor een ander en tegengesteld normatief kader wordt ingeprent dan in kerk 

en familieverbanden wordt aangereikt. 

 

23-28 mei: VN-NGO-Comité – Raadgevende Status TCC bij VN verworven, NEW YORK, VS 
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Op dinsdag 24 mei kreeg TCC groen licht voor het verkrijgen van een Raadgevende (Consultative) 

Status bij de VN (foto 2). Dat was de uitkomst van de vergadering in New York van de 19 landen 

tellende VN-Commissie over de aanvraag van TCC daarvoor. Dit is een ontwerpbesluit en gaat als 

aanbeveling door naar de VN-Economic and Social Council (ECOSOC – foto 1). Op hun vergadering 

van 25-27 juli neemt dit hoofdlichaam de aanbevelingen normaal gesproken over. Dan is TCC 

definitief geaccrediteerd bij ECOSOC. 

 

Henk Jan van Schothorst, aanwezig in New York, is dankbaar voor deze erkenning. De zware procedure 

duurde jarenlang en vele, ook veel grotere organisaties, krijgen de erkenning niet. Een al ruim 20 jaar 

werkzame lobbyist noemde dat het 'miraculeus' zou zijn als TCC de status kreeg. Welnu: wonderen 

gebeuren, God de eer. 

 

8 juni:                Network Meeting Doel / Werk TCC en Boekpresentatie, NIEUWSPOORT, DEN HAAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 juni organiseerde TCC in Nieuwspoort in Den Haag een Netwerk meeting over doel en werk van 

TCC en een boekpresentatie van Todd Huizinga in Nederland. Voor ongeveer 30 mensen uit de 

doelgroep, zoals Kamerleden, hoge ambtenaren, journalisten, academici, zakenlieden, 

onderwijsmensen en diplomaten uit Hongarije, Letland en de Verenigde Staten, is het programma zoals 

aangekondigd uitgevoerd. De aankondiging was als volgt: 
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Meer of minder Europa is een hot item vandaag de dag. Brokkelt het post-christelijke EU-project af, of 

is het een vehikel om ons toe te leiden naar een democratisch nauwelijks te controleren wereldregering? 

Ligt de EU als supranationale organisatie ten diepste niet op ramkoers met de VS als sterke natiestaat? 

In sessie 2 van de supporters- en netwerkavond van TCC zal voormalig Amerikaans diplomaat en mede-

oprichter van TCC Todd Huizinga hierover zijn gloednieuwe boek 

presenteren: ‘The New Totalitarian Temptation – Global Governance and the Crisis of Democracy in 

Europe’. Het boek zal kort besproken worden door Hare Excellentie Ms Ilze Ruse, Ambassadeur van de 

Republiek Letland in Nederland. Vervolgens kunnen vragen gesteld worden aan de auteur. 

 

SGP-Tweede Kamerlid en Europa woordvoerder Roelof Bisschop neemt het eerste exemplaar in 

ontvangst aan het eind van sessie 1 en geeft zijn bevindingen over het boek. Sessie 1 begint met het 

presenteren van doel en werk van TCC. Kortweg komt dat neer op het ontwikkelen van een trans- 

Atlantisch netwerk van christenen die betrokken zijn bij overheidsbeleid. En vervolgens proberen we 

beleid te beïnvloeden bij overheden en internationale organisaties vanuit een christelijk perspectief, 

met extra focus op thema’s als leven, gezin en vrijheid. TCC heeft eind mei jl. een Raadgevende Status, 

met de daarbij behorende bevoegdheden, verworven bij de Verenigde Naties in New York en Genève. 

U bent de gehele avond welkom en we staan open voor uw inbreng. 

 

8 juni:                Bezoek Verhoeff-Rollmanschool, BODEGRAVEN en Driestar College, GOUDA 

 

 

 

Voorafgaand aan de conferentie in Nieuwspoort waren Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst 

uitgenodigd op scholen. Eerst werd de plaatselijke basisschool Verhoeff-Rollman in Bodegraven bezocht 

(foto 1). Voor ongeveer 80 kinderen van groep 7 en 8 vertelde Henk Jan wat over het doel en werk van 

TCC en Todd vertelde over zijn boek en over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Datzelfde deden 

we aan een groep jongelui van een tweetalige VWO 5 klas van het Driestar College 
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in Gouda (foto 2), maar nu natuurlijk in het Engels. 

 

 

Werkveld TCC bij VN: New York (1) en Genève (2) 

 

 

 

Het werkveld van TCC bij de VN heeft de volgende compositie. De leden van ECOSOC bestaan uit 

officiële vertegenwoordigers van 54 landen, die met overlappende termijnen voor 3 jaar gekozen 

worden door de Algemene Vergadering van alle landen. Onder ECOSOC vallen 30 andere wereldwijd 

verspreide commissies, maar de meeste huizen in New York. En daaronder hangen weer allerlei 

programma’s en gespecialiseerde agentschappen. Hiernaast kan TCC ook aanschuiven bij de UN 

Human Rights Council (Mensenrechten Raad) en andere lichamen, die in Genève huizen. Zeker hier, 

met de verleggende standaarden over zaken als Rechten van het Kind en Gender Gelijkheid, ziet TCC 

een belangrijk werkveld voor zich. 

 

TCC treedt hiermee dus toe tot een vrij selecte groep van organisaties die direct invloed kunnen 

uitoefenen op beleidsformulering van de VN en haar lidstaten in New York (foto 1), Genève (foto 2) 

en elders. 

Tegelijkertijd brengt deze toekenning ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Tegen de in snel 

tempo seculariserende tendensen, juist ook op dit niveau, is een krachtig tegengeluid vanuit christelijk 

perspectief hoogst nodig. Dat kan alleen als daarvoor geld beschikbaar is. 
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Bevoegdheden TCC bij de VN 

TCC verwerft zich hiermee het recht om 

▪ officiële vergaderingen bij te wonen, 

▪ geschreven posities in te brengen vooraf, 
▪ in te spreken bij vergaderingen, 

▪ officiële overheidsdelegaties te ontmoeten, 

▪ parallelle events tijdens vergadersessies te organiseren 

▪ deel te nemen aan debatten, interactieve dialogen, paneldiscussies en 
informele meetings. 

 

 

Opzet TCC Business Network (TCCBN) 

 

TCC werkt aan de opzet van een Business Network. Deelname aan zakelijke netwerken is 

tegenwoordig voor ondernemers een belangrijk onderdeel van de marketing strategie. TCC wil 

hiermee een vruchtbaar (inter)nationaal platform bieden waar ondernemers de gelegenheid hebben 

om zich te profileren. Kennis en ideeën, producten en diensten kunnen hier uitgewisseld worden. Er 

wordt een ambiance gecreëerd waarbij ondernemers nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen zodat 

er duurzame relaties en transacties kunnen ontstaan. Tegelijkertijd kan TCC door hun 

financiële bijdragen zijn doelstellingen ten uitvoer leggen. 

 

Leden van TCCBN hebben, afhankelijk van het gekozen tarief, een streepje voor, zoals: 

 

-     Steun christelijk geluid en lobby van TCC bij overheden, VN, VS, EU, OVSE, enz. 

-     Deelname aan jaarlijkse bijeenkomst met, voor en bij de leden; 

-     Vruchtbare ambiance voor nieuwe zakelijke contacten, relaties, profilering en transacties; 

-     Mogelijkheid tot naamsvermelding op ledenlijst op website; €50 p/mnd 

-     Mogelijkheid tot adverteren (excl. opmaak) in jaarverslag en nieuwsbrieven TCC; €100 p/mnd 

-     Deelname aan reizen naar werkvelden van TCC in Europa/Amerika; €200p/mnd 

-     Deelname aan reizen naar zakelijke relaties TCC in Europa en Amerika; €400 p/mnd 

-     Zitting in een te ontwikkelen TCC Business Advisory Council; €800p/mnd 
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-     Zitting in Leadership in een te ontwikkelen Business Advisory Council; €1.200 p/mnd Analyse 

Werkwijze Internationale Organisaties en UitgangspuntenAanpakTCC Begrip voor Brexit 

Tot slot en in het licht van het thema van Todd’s boek nog een opmerking over Brexit, zoals het Britse 

referendum van 23 juni (met de vraag aan de bevolking om al dan niet lid te blijven van de EU) is 

gaan heten. Met een grote opkomst van 72% koos een meerderheid van 52% van de Britse kiezers voor 

een vertrek. Over Brexit is veel te zeggen. Sommige zaken ten positieve, andere ten negatieve. Dit 

onderwerp valt zijdelings binnen de doelstellingen en zeker binnen het werkveld van TCC in de EU en 

de VN. Het Verenigd Koninkrijk nam en neemt een belangrijke positie in binnen genoemde instellingen. 

De uitslag van het referendum geeft onder meer aan dat volgens de Britten blijkbaar dezeggenschap 

over beleid de gewone man en vrouw uit de hand geglipt is, zeker in EU-verband. Blijkbaar is de EU te 

ver gegaan. En in plaats van op de schreden terug te keren willen de Brusselse instellingen in straf 

tempo nog alsmaar verder integreren in een steeds hechtere Unie. Zonder aangegeven eindstation, 

maar in ieder geval ten koste van nationale zelfbeschikking. Ook al is een referendum niet vaak een 

goed instrument, TCC heeft begrip voor de uitslag. Hieronder een korte analyse van een aantal 

dieperliggende oorzaken. Met daarbij uitgangspunten en aanpak van TCC, die immers zijn werkveld 

heeft in en rond internationale en supranationale organisaties als de VN en EU. 

 

Gebrek aan subsidiariteit (besluitvorming zo dicht mogelijk bij het grondvlak) 

 

TCC hecht aan een beperkte overheid, met goede checks en balances. Subsidiariteit is hierbij een 

leidend principe en moet gewaarborgd zijn. Tegelijkertijd is TCC in deze globaliserende wereld voor 

samenwerking binnen internationale organisaties. Er zijn nu eenmaal problemen die een 

internationale aanpak nodig hebben, zoals bijvoorbeeld veiligheid, milieu en armoedebestrijding. 

Hierbij staat TCC in beginsel een intergouvernementele samenwerking voor. Daarbij werken landen 

samen, zonder noodzakelijkerwijs bevoegdheden over te dragen aan internationale instellingen of 

aan afspraken van anderen gehouden te zijn. Zoals het onder meer bij de NAVO, de OVSE en de VN 

geregeld is. 

 

TCC heeft een behoedzame benadering tegenover supranationale organisaties. Deze 

‘bovenstatelijke’ organisaties kenmerken zich wel door overdracht van nationale bevoegdheden en 

kunnen bij meerderheid van stemmen regels en afspraken maken, waaraan landen die lid zijn zich 

moeten houden. Als er toch overdracht van sommige bevoegdheden wenselijk is, moet daarbij 

uiterste zorgvuldigheid betracht worden. Bijvoorbeeld door opt-out clausules voor landen in te 

bouwen en voor instemming met verdragen een tweederde meerderheid te vragen. 

 

Voor meer info over de schragende grondslagen en aanpak van TCC zie ook het Manifesto: 

(http://www.tccouncil.org/about-us/basic-tenets-and-approach). 

http://www.tccouncil.org/about-us/basic-tenets-and-approach
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Groeiend Overwicht Global Governance en Invloed NGO’s 

 

Het probleem is dat globaal opererende organisaties, die met elkaar verbonden zijn in een soort 

multipolair global governance netwerk, constant bezig zijn hun macht en invloed te vergroten. Hoe 

groter en invloedrijker ze worden, des te moeilijker wordt het om beleid te beïnvloeden en 

democratisch te controleren. Ook hoeft de bureaucratie bij deze organisaties zich niet te 

verantwoorden aan een electoraat. Ze kunnen niet ‘naar huis’ gestuurd worden en hebben een 

redelijk vrije hand om allerlei zaken te initiëren. Bij de VN bestaat nauwelijks enige democratische 

controle en zijn het de geaccrediteerde NGO’s en lobbygroepen die zaken tijdig in de gaten houden 

en invloed kunnen aanwenden. Dat doen ze ook bij de EU, dat daarbij ook een veelal op afstand van 

de lidstaten functionerend en gedeeltelijk bevoegd Europees Parlement heeft. 

 

Het diepste probleem 

 

Supranationale integratie wint het met name bij de EU op vele fronten van samenwerking. Dat gebeurt 

onder meer door het telkens verder uitbreiden van hun controle over landen, financiën en het 

dwingend normatief stellen van een steeds verder seculariserend mens- en wereldbeeld. Hierin is 

steeds minder ruimte voor het bestaan van objectieve waarheden als de erkenning en benoeming 

van goed en kwaad, de imperfectie van de menselijke natuur en de noodzaak van persoonlijke 

 

 

verzoening met God door het offer van Jezus Christus. De autonome, in beginsel goede 

mens, los van God, wordt in een maakbare wereld steeds meer tot uitgangspunt van beleid 

verheven. Deze mens- en wereldbeelden staan diametraal tegenover elkaar. Hiermee 

hebben we de moeder van alle problemen te pakken. 

 

Internationale organisaties: niet trendvolgend, maar trendzettend en normverleggend 

 

Bewust of onbewust zingen globaal opererende organisaties zich steeds verder los van het 

grondvlak en lopen steeds verder van de fanfare weg. Het lijkt er op dat via deze globale 

instellingen een agenda wordt doorgevoerd die steeds verder afrekent met het 

christendom, de beschermwaardigheid van het menselijk leven, natuurlijke 

familiestructuren als het (voor ons) normale gezin en klassieke vrijheden zoals die van 

godsdienst en onderwijs. Alleen al de bovengenoemde voorbeelden van (pogingen tot) het 

verplicht stellen van alomvattend onderwijs over menselijke seksualiteit, het aanstellen van 
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een ‘Onafhankelijke’ LGBT Expert en het normaliseren van abortus moeten boekdelen 

spreken. 

 

Doel en aanpak TCC 

 

Inwoners van VN- en EU-lidstaten en vaak ook hun vertegenwoordigers in nationale 

parlementen weten niet meer wat er ver boven hun hoofden wordt afgesproken voor en 

over hen. Men wordt opgezadeld met allerhande vaak seculier geladen nieuwe normen als 

voldongen feiten en kan er bijna niets aan doen. Of dat nu strookt met de over het algemeen 

gangbare gedachten of niet, mensen kunnen dan niet meer de makkelijkere weg 

bewandelen door in eigen land beleid bij te sturen, weg te stemmen of op z’n minst 

uitzonderingsposities voor minderheden te bedingen. Juist deze ervaring binnen de EU en 

andere internationale organisaties is voor Van Schothorst en Huizinga reden geweest om 

TCC op te richten. Doel 1 is om een internationaal netwerk te ontwikkelen van christenen 

die betrokken zijn bij overheidsbeleid. Doel 2 is om de uitdaging vastberaden aan te gaan 

om beleid te beïnvloeden op dat schimmige bovenstatelijke niveau vanuit een christelijk 

perspectief. 

Extra aandacht hebben hierbij de thema’s leven, gezin en vrijheid. Na de winst in de 2.5 jaar 

durende ideologisch gedreven ANBI-zaak van de Belastingdienst tegen TCC is de accreditatie 

bij de VN als Raadgevende organisatie hierbij een mooie nieuwe mijlpaal op deze uitdagende 

weg. Verdere stappen op deze weg zijn slechts mogelijk met gebed en steun van 

belanghebbenden. En belanghebbend zijn wij allemaal. Helpt u mee? 
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HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL 3, 2016 

 

Juli – Interview Katholiek Nieuwsblad 

In de zomermaanden concentreerde TCC zich op de verdere opbouw van de organisatie. Twee zaken 

zijn daarbij van groot belang. In de eerste plaats willen we veel meer mensen bekend maken met het 

doel en werk van TCC. Vervolgens zijn er middelen nodig om dat ten uitvoer te leggen. Het was een 

grote eer om op 15 juli in het Katholiek Nieuwblad in het Katholiek Nieuwsblad te mogen verschijnen 

met een interview van 2 pagina’s. Titel: ‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook’. Lees het  hier. 

 

 

Augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus werd een politieke zomerschool gehouden in 

Montenegro door de Albanese Wilberforce Foundation. De visie van de Wilberforce Foundation is om 

christenen in de politiek te ondersteunen, het toerusten en aanmoedigen van christenen om de 

politiek in te gaan en om te lobbyen voor christelijke waarden te verankeren in de wetten van de natie 

van Albanië. Al jaren is Van Schothorst als bestuurslid van een andere organisatie betrokken bij de 

ontwikkeling van deze stichting. Thema was ‘Hold fast to love and justice’. Voor 57 voornamelijk 

christelijke jonge Albanese high potentials en activisten hield Van Schothorst een interactieve lezing 

getiteld: ‘Exchange of ideas and options for development of the Wilberforce Foundation with expertise 

and lessons learned from the Transatlantic Christian Council’. Uit de evaluatie van deze bijeenkomst 

bleek deze hoog gewaardeerd te zijn en zal uitmonden in de opzet van een strategisch actieplan. 

 

5 September 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2015%20juli%202016%20%20%20pagina%204%20en%205%20%281%29.pdf


26 

 

 

 

 

 

 

Als ouder van 4 daar schoolgaande kinderen bezocht Van Schothorst de herdenking van het 100-jarig 

bestaan van de Verhoeff-Rollman basisschool in Bodegraven. De destijds plaatselijke hervormde 

dominee Verhoeff en de gereformeerde penningmeester Rollman hebben een grote rol gespeeld bij de 

opzet van het destijds nog ongesubsidieerde christelijke onderwijs en de school. Zeker in onze 

tijd, waar de strijd om het kind gevoerd en de vrijheid tot het geven van christelijk onderwijs 

opnieuw bevochten zal moeten, zijn mannen als deze een lichtend voorbeeld. 

 

26-29 september: Warschau: TCC deelname aan diverse meetings in en rond de OVSE-ODIHR werk 

sessies 

Van 26-29 september was TCC in Warschau voor diverse vergaderingen. TCC schoof aan bij een aantal 

zorgvuldig uitgekozen officiële sessies en side-events van de zogenaamde Human Dimension 

Implementation Meeting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Warschau, 

Polen, die duurde van 19-30 september (http://www.osce.org/odihr/hdim_2016). 

 

 

 

Daartussendoor participeerde TCC in andere parallelle meetings van andere organisaties. Op 

maandag 26 september betrof dat een side-event over ‘Tackling hate crime in the UK’ en middag 

werksessie 11 over non-discriminatie, inclusief die op religieuze gronden. 

http://www.osce.org/odihr/hdim_2016
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Dinsdag 27 september was TCC de gehele dag in vergadering met strategische partners voor netwerk en 

strategie doeleinden. Een mooie ontmoeting was er met politicus Rocco Buttiglione uit Italië.   

 

 

Woensdagmorgen was TCC weer aanwezig bij de OVSE. De morgen begon met werk sessie nr. 14: 

‘Tolerance and non-discrimination II, including ensuring equal opportunity for women and men in all 

spheres in life, including through implementation of the OSCE Action Plan for the Promotion of Gender 

Equality’. De Amerikaanse ambassadeur en special vertegenwoordiger over gender zaken mw. Verveer 

leidde de sessie in met een hartstochtelijk betoog over haar beleidsgebied. Gender is volgens haar een 

cross-cutting issue, een sector overschrijdende zaak. Geen optie, maar noodzaak, een fundamenteel 

aspect van de rechtstaat. Ze verwees naar de door de VN voor zojuist 15 jaar vastgestelde Sustainable 

Development Goals, waarbij doel 5 gender gelijkheid is. Ze wil gender zaken beter geïntegreerd zien in 

OVSE documenten, ze streeft  gendermainstreaming na. Diverse landen, waaronder Nederland, en civil 

society organisaties pleitten voor de implementatie van een Actie Plan hiervoor. De seculiere basis 

daarvan is reden tot grote zorg. In TCC’s opzicht zijn man en vrouw gelijkwaardig, maar verschillen 

moeten we waarderen en respecteren. TCC heeft zich actief geroerd in dit debat, deze keer met name 

door stille diplomatie. Woensdagmiddag was gereserveerd voorpersoonlijke afspraken met 

vertegenwoordigers van andere organisaties. 
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Woensdagavond was er een side event in het indrukwekkende museum van de geschiedenis van Poolse 

Joden, gevolgd door een OVSE netwerk receptie. Donderdagmorgen van 8:00-10-00 woonde TCC een 

side event bij die was georganiseerd door het Agentschap van de Europese Unie voor Fundamentele 

Grondrechten (FRA), wat is gevestigd in Wenen (http://fra.europa.eu/nl). De titel van hun event was 

‘Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex 

characteristics in the EU’. Dit was een onthullende sessie. Je zou mogen verwachten dat juist een 

agentschap van de EU voor fundamentele grondrechten een onafhankelijke positie zou innemen. Niets 

is minder waar. Vertegenwoordigers van de LGBTI (lesbie / homo / biseksueel / transgender / interseks) 

deden hun verhaal voor ambtenaren en diplomaten. De FRA leek een spreekbuis te zijn voor hen. Namens 

TCC heeft Van Schothorst diverse vragen gesteld en aangedrongen op een terugkeer naar de normaliteit 

van het natuurlijke gezin als fundamentele basis en bouwsteen voor de samenleving en van duurzame 

relaties. Aansluitend woonden we de OVSE werk sessie 16 bij over de Rechten van het Kind. Ook hier 

werd direct verwezen naar de gezichtspunten van internationale organisaties als de EU, de VN conventie 

en de rol van het EU Agentschap voor Fundamentele Grondrechten. Het was eng om aan te horen hoe 

diverse landen en organisaties de eerst verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen legden bij 

internationaal (al dan niet geaccordeerd) beleid en hun organisaties. Het was een zegen om te horen hoe 

de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel (Vaticaanstad) de aanwezigen herinnerde aan de waardigheid 

van het leven van conceptie tot natuurlijke dood, aan het gezin en ouders als eerst verantwoordelijken 

voor de opvoeding, aan godsdienstvrijheid en aan de waarde en mogelijkheid van ouders om privé 

scholen te mogen hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fra.europa.eu/nl
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In het begin van de middag woonde TCC op de universiteit van Warschau het eerste deel bij van het 

Poolse Instituut Ordo Iuris (Orde en Recht – Institute for Legal Culture). Thema was: ‘Marriage Identity 

and its Legal Recognition’. Diverse internationale sprekers lieten hun licht schijnen over aspecten van 

dit onderwerp. 

 

Wat is de OVSE: 

 

TCC is als organisatie geaccrediteerd bij de OVSE. Dat betekent onder meer dat TCC toegang heeft tot 

hun vergaderingen, gebouwen en gebruik kan maken van zijn spreekrecht tijdens hun vergaderingen. 

Ook kan TCC een side event voor ambtenaren en diplomaten organiseren om de vergaderingen heen 

over voor ons gevoelige kwesties die aan de orde kunnen komen. 

 

Doel van de 57 lidstaten tellende OVSE is om de samenwerking op militair, economisch en humanitair 

gebied te bevorderen. Het hoofdkwartier van de OVSE bevindt zich in Wenen. Er zijn ook kantoren in 

Kopenhagen, Geneve, Den Haag, Praag en Warschau. De lidstaten van de OVSE zijn de VS, Canada, de 

47 leden van de Raad van Europa, Vaticaanstad, Wit-Rusland en Mongolië, en de vijf voormalige 

Sovjetrepublieken in Centraal-Azië (Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en Kirgizië). 

 

 

De OVSE hanteert als regel besluitvorming bij consensus. Dat neemt niet weg dat er flink wat handboeken  

en richtlijnen worden uitgebracht over hoe het eigenlijk zou moeten. Dat geldt met name voor de afdeling 

mensenrechten, die gevestigd is in Warschau en die dit jaar zijn 25ste verjaardag vierde. Het gaat dan 

over gevoelige zaken als onder meer gender gelijkheid, hate speech, vrijheid van godsdienst, vereniging, 

onderwijs, anti-discriminatie, enz. Juist daarom is het goed dat een organisatie als TCC hier een oogje in 

het zeil houdt en optreedt waar nodig. 
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30 september: Deelname TCC aan European Conference for Christian Education (ECCEN) Apeldoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCC was uitgenodigd om op de  ECCEN conferentie een workshop te geven over zijn doel en werk. 

Speerpunt van de presentatie was om een verheldering te geven over de ‘The Global Sexual Rights 

Agenda’, en hoe gezinnen, kinderen en scholen daarvoor te beschermen. Diverse geïnteresseerde mails 

vanuit diverse landen in Europa die we kregen naar aanleiding van deze presentatie lieten ons weten dat 

TCC hiermee een toegevoegde waarde leverde. 

  

https://www.driestar-educatief.nl/eccen
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VOORUITZICHT OKTOBER – DECEMBER 2016 

 

 

Oktober / November 

Mogelijk zal TCC deelnemen aan een aantal sessies van de Algemene Vergadering van de VN, die 

momenteel gehouden wordt in New York (http://www.un.org/en/ga/). Dat zal alleen gebeuren als 

TCC nuttig gebruik kan maken van zijn bevoegdheden als bij de VN geaccrediteerde organisatie en als 

de middelen dat toelaten. 

 

Hoofdgebouw Verenigde Naties, New York                Vergaderzaal Verenigde Natie

http://www.un.org/en/ga/
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7 oktober – Interview Reformatorisch Dagblad 

Op  7  oktober  publiceerde  het  Reformatorisch  Dagblad  3  pagina’s  over  de  TCC.  Dit  betrof  een 

persoonlijk interview van Van Schothorst , zijn leven en zijn rol in het tot aanzijn laten komen en doel 

en werk van TCC als organisatie. Klik  hier om het interview te lezen. 

 

 

18-20 oktober – TCC stand Familiedagen Gorinchem 

TCC zal een stand nummer 205 hebben bij de  familiedagen in Gorinchem. Dat is een gezinsbeurs die 

door zo’n 30.000 mensen wordt bezocht. 

 

 

6 – 10 December – TCC in Brussel en Nederland 

TCC zal deelnemen aan het Europees gebedsontbijt op 6 en 7 december in het Europees Parlement in 

Brussel. Aansluitend wil TCC diverse evenementen plannen in Nederland, samen met de oprichters Van 

Schothorst en de voormalige Amerikaanse diplomaat Todd Huizinga. 

 

TCC in de publiciteit kwartaal 4: 

 

 

-     Vrijdag 7 oktober: 2 pagina’s interview plus coverpagina in het Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/kerk-religie/henk-jan-van-schothorst-strijdvaardige-lobbyist-1.1133517 

 

 

-     Zaterdag 19 november: Interview in het Nederlands 

Dagblad:  https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen- 

massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw== 

 

 

-     25 november: Interview Todd Huizinga over zijn boek in Katholiek Nieuwsblad 

 

 

-     Zaterdag 19 en 26 november + dinsdag 6 december: 1/3e pagina advertentie TCC-RD event 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9FF09974F52640E98A1477C473B3C3BE%20%281%29.PDF
http://www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/308/familiedagen
http://www.rd.nl/kerk-religie/henk-jan-van-schothorst-strijdvaardige-lobbyist-1.1133517
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw==
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw==
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-     25 november en 2 december: 2 x halve pagina advertentie TCC event Katholiek Nieuwsblad 

 

 

-     2 december website Katholiek Nieuwsblad: 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema- 

avond-in-utrecht 

 

 

-     Woensdag 7 december:  http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal- 

samenbindende-president-zijn-1.1357213 

 

 

-     Woensdag 7 december: 15 minuten Radio interview Lunch- Rubriek ‘Aan Tafel’ met Van 

Schothorst en Huizinga door Reformatorische Omroep (12:30 – 12:45 uur): 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E 

 

 

-     Woensdagavond 7 december: Live TV interview van Riekelt Pasterkamp met Todd Huizinga 

in programma ‘Uitgelicht’:  https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E 

 

 

- Aankondiging en verslag TCC Network Meeting van 8 december op website VGS 

(Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs):  http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de- 

vervreemding/ ,  http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian- 

council/,  http://www.vgs.nl/tcc-in-europa-voor-godsdienstvrijheid/ 

 

 

-     Vrijdag 9 december: Foto met onderschrift over TCC-RD-event Gouda in Reformatorisch 

Dagblad (zie foto in dit verslag). 

 

 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-avond-in-utrecht
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-avond-in-utrecht
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-samenbindende-president-zijn-1.1357213
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-samenbindende-president-zijn-1.1357213
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-vervreemding/
http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-vervreemding/
http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-council/
http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-council/
http://www.vgs.nl/tcc-in-europa-voor-godsdienstvrijheid/
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-     Maandag 19 december in Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vn-genderwaakhond-krijgt-ruimte-1.1360487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vn-genderwaakhond-krijgt-ruimte-1.1360487
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HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL 4, 2016 

 

OKTOBER 

Interview Reformatorisch Dagblad 

Op 7 oktober publiceerde ook het Reformatorisch Dagblad in de rubriek Het Gesprek een groot 

persoonlijk interview met Henk Jan van Schothorst: ‘Strijdvaardige Lobbyist: Vastberaden door 

Omwegen’. Klik  hier voor de omslag en  hier als u dat wilt inzien. 

 

 

18-20 oktober – TCC stand op familiedagen Gorinchem 

 

 

 

 

 

TCC had stand nummer 205 hebben bij de familiedagen in Gorinchem. Dat is een gezinsbeurs die 

door bijna 30.000 mensen werd bezocht. 

 

NOVEMBER 

4 november: Verkiezingsavond USA; 10 november: Diner Europese Pro-Life Federatie One of Us 

 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/B6744B8DB5CE458F90B61EFB15117933%20%281%29.PDF
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9FF09974F52640E98A1477C473B3C3BE%20%281%29.PDF
http://www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/308/familiedagen
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Op 4 november  woonden we in Kasteel de boeiende avond ‘USA Verkiezingsavond – Einddoel Witte 

Huis’ bij van het Conservatief Café, in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Diverse sprekers 

belichtten en evalueerden de snoeiharde campagne we keken vol spanning vooruit naar de uitslag. 

Op 10 november deed TCC op uitnodiging van het bestuur van One of Us mee aan een diner in Schiedam 

met hen en vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties die bij One of Us zijn aangesloten.  One 

of Us is een Europese Federatie voor Leven en Menselijke Waardigheid. Tijdens het diner werd het 

boek van mede-oprichter van TCC Todd Huizinga gepresenteerd: The New Totalitarian Temptation – 

Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe. De avond werd 

afgesloten met een video-competitieavond van Schreeuw om Leven in Gouda. 

15  november:  Interview met Nederlands Dagblad, publicatie op zaterdag 19 november over de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

 

22-24 november – Tirana, Albanië: Board Meeting en formele oprichting Wilberforce Foundation 

 

 

 

 

 

Als bestuurslid van een andere stichting werd de kroon gezet op een investering van 7 jaar in Albanië. 

De politiek georiënteerde Wilberforce Foundation werd formeel opgericht. De twee 
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hoofddoelstellingen van deze Foundation zijn: Bemoedigen van christenen in de politiek en lobbyen 

voor christelijke waarden. 

(1. To encourage and promote individuals and groups that incarnate Christian values and principles in 

their involvement                               in                               the                               public                               arena. 

2. To encourage and promote the writing up of policies and laws that contribute to the healthy moral 

transformation of the Albanian society based on Christian values and principles.) 

De statuten werden vastgesteld, een constituerende bestuursvergadering vond plaats en plannen 

werden gemaakt zowel voor de korte als de lange termijn. Mede namens TCC zal Henk Jan van 

Schothorst plaatsnemen in de Raad van Advies. Op de tweede foto het huis van de voormalige Albanese 

dictator   Enver Hoxha, dat nu veranderd is in een kerk/christelijke opvang voor 1.300 kinderen. 

 

 

25 november: Wenen: Bezoek Europees Agentschap voor Grondrechten (http://fra.europa.eu/nl) 

 

 

 

 

 

TCC bezocht de European Agency for Fundamental Rights in Wenen. Dit bureau is naar eigen zeggen 

opgericht om de EU-instellingen en –lidstaten te voorzien van onafhankelijke, op feiten gebaseerde 

assistentie en expertise op dit gebied. Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan, gefinancierd uit de 

begroting van de EU. Het bureau voert grootschalige enquêtes uit, doet vergelijkend juridisch en 

sociaal  onderzoek,  schrijft  handboeken  voor  juridische  beroepsbeoefenaars.  Naast  de  Europese 

 

http://fra.europa.eu/nl
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Instellingen, lidstaten en internationale organisaties werkt FRA ook samen met maatschappelijke 

organisaties, academische instellingen en instanties voor gelijke behandeling en nationale 

mensenrechten-instellingen. Via het Fundamental Rights Platform kunnen maatschappelijke 

organisaties een actieve rol vervullen in het werk van dit Agentschap. TCC bereidt een aanvraag voor 

om werk te maken van deze participatie vanuit een christelijk perspectief. Dat was de reden voor het 

bezoek aan dit agentschap. 

 

 

25 november  - Christmas Reception Alliance Defending Freedom (ADF) International-Office Wenen 

 

 

 

 

 

 

Op   vrijdagavond   25   november   vertegenwoordigde   Henk   Jan   van   Schothorst   TCC   op   een 

internationale kerst-receptie van ADF Internationaal op hun kantoor in Wenen. ADF International is een 

Amerikaanse (partner) organisatie van TCC, die het recht van mensen bij overheden en internationale 

organisaties (juridisch) verdedigt om hun geloof in vrijheid te beleven en vorm te geven. Onder de 

aanwezigen (links op de foto) was ook oud-Euro Commissaris Jan Figel, de in 2016 benoemde speciale 

gezant voor de bevordering van vrijheid van godsdienst en geloof buiten de EU 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_en.htm). Op foto 2 de hoofdkwartieren van 

internationale organisaties. 

 

 

30 november – Bezoek Eerste Kamer fractie SGP op Binnenhof Den Haag 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_en.htm
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Op dinsdag 30 november ontmoette Van Schothorst Senator Diederik Van Dijk. Doel was een 

uitwisseling  van  kennis  en  ervaringen  van  zijn  deelname  aan  een  Nederlandse  parlementaire 

delegatie aan de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 17-21 oktober 2016. 

 

26 november – TCC deelname aan conferentie in Wenen over bedreigde christenen in en buiten EU 
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Met meer dan 100 high level European Officials en Experts nam TCC deel aan een conferentie in 

Wenen    over    intolerantie    en    discriminatie    tegen    christenen    in    Europa    en    daarbuiten. 

(file:///C:/Users/Henk%20Jan/Downloads/OBS%20CONF_press%20release_FINAL_sent%20(2).pdf ) 

 

DECEMBER 

6-7 december: Brussel: Meetings rond en tijdens Europees gebedsontbijt 

 

 

 

 

Op de middag van 6 december hadden de overgekomen Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst een 

uitvoerig overleg in Brussel over de ontwikkeling van TCC. ’s Avonds namen zij deel aan een networking 

dinner in het gebouw van de Europese Commissie. Op de vroege morgen van 7 december namen zij 

deel aan het Europees Gebedsontbijt en meetings in het gebouw van het Europees Parlement. 

 

7-9 december: Reeks van TCC presentaties in Nederland met diverse media: krant, tv en radio 

 

 

 

Interview Radio Maria                                                     Interview Family 7 in de studio 

Radio interview 1: Tijdens het actualiteitenprogramma ‘Aan Tafel’ van de 

Reformatorische Omroep 

file:///C:/Users/Henk%20Jan/Downloads/OBS%20CONF_press%20release_FINAL_sent%20(2).pdf


41 

 

was er een interview met Henk  Jan van Schothorst en Todd Huizinga over op handen zijnde  TCC 

presentaties in Nederland. 12:30-12:45:  https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E. 

 

 

TV-interview: Op 7 december was er een live tv uitzending van Family 7 met een interview van 

presentator Riekelt Pasterkamp van de Rubriek ‘Uitgelicht’ met Todd Huizinga. Onderwerp was: 

‘Over ruim een maand wordt Donald J. Trump de 45e president van de Verenigde Staten. Wat betekent  

het  beleid  van  de  nieuwe  president  voor  christenen  en  politiek  in  Amerika?  En  voor Europa? Is 

president Trump een ramp of juist de redding? Aan tafel Todd Huizinga. Amerikaan en voormalig           

VS-diplomaat           in           Europa.’           (Foto           2           boven):           Uitgelicht: 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E. 

 

Radio interview 2: Een tweede en nog uit te zenden gezamenlijk interview van een uur met Radio Maria 

presentator pater Elias Leyts met Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst werd opgenomen in 

Utrecht op vrijdagmiddag 9 december (foto 1 boven). 

 

 

Presentatie groep 8, Verhoeff-Rollmanschool            Presentatie kantoor VGS 

 

 

Foto 1: 8 december middagsessie: Presentatie TCC over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in 

groep 8 (11/12-jarigen) van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven 

Foto 2: 9 december morgensessie: TCC Network Meeting met Vereniging Gereformeerd Onderwijs 

(VGS) op het VGS kantoor in Ridderkerk: “Graag nodigen we u uit voor een netwerkbijeenkomst met 

Henk Jan van Schothorst en Todd Huizinga van Transatlantic Christian Council. Beiden zitten aan tafel bij 

verschillende commissies van de Verenigde Naties en de Europese instellingen en proberen daar de 

politieke agenda te beïnvloeden. Todd Huizinga is een voormalig diplomaat van de VS en was met name   

gestationeerd   in   Europese   landen   en   in   Brussel.   Henk   Jan   van   Schothorst   was 

beleidsmedewerker buitenlandse zaken bij de Eurofractie van de CU-SGP. Zij willen met u bespreken 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
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welke gevolgen de nieuw gekozen president van de VS zal hebben voor de vrijheid van godsdienst, 

onderwijs en mensenrechtendiscussies. Doordat deze ideologisch gedreven strijd steeds sterker speelt op 

het niveau van de VS en dus ook de VN is het van belang hier goed zicht op te hebben. Beide heren kunnen 

ons veel nieuwe inzichten verschaffen hoe beïnvloeding verloopt in de internationale politiek en welke 

impact het gelijkheidsdenken hierop heeft.“ 

 

8 december: Debatavond TCC: ‘President Trump: Ramp of Redding’, in samenwerking met het 

Reformatorisch Dagblad op Driestar educatief in Gouda 

 

Transatlantic Christian Council organiseerde in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad een 

avond over de gevolgen van de historische Amerikaanse verkiezingen.    Met ongeveer 70 

geïnteresseerde aanwezigen was het een boeiende en leerzame avond. Programma in advertentie. 
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9  december:  Een  identieke  avond,  nu  met  hoofdredacteur  Henk  Rijkers  van  het  Katholiek 

Nieuwsblad in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentator Riekelt Pasterkamp   Lezing Todd Huizinga
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12-17 december: TCC bij de plenaire vergadering van de VN in New York 

 

 

 

Tijdens een bezoek aan de Trump Tower (@realDonaldTrump) in New York ontmoette Henk Jan van 

Schothorst (@tccouncilorg) de nieuwe Witte Huis Chef Correspondent van Fox News (@FoxNews): John 

Robberts (@johnrobbertsFox) en had een leuk gesprek met hem. 

 

 

 

 

 

Tijdens  de  71e    plenaire  vergadering  van  de  Verenigde  Naties  in  New  York 

(http://www.un.org/en/ga/) stond een zeer belangrijke finale stemming op de agenda. Het ging over 

het al dan niet verdagen/blokkeren van het mandaat van een nieuw ingestelde VN positie voor een 

onafhankelijke Expert voor Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit (SOGI). Deze nieuwe VN-Unit 

was in juni met 23-18 stemmen (bij 6 onthoudingen) ingesteld door de 47 lidstaten tellende VN- 

Mensenrechtenraad in Geneve, die onafhankelijk is maar ressorteert onder de VN. De resolutie werd 

vervolgens behandeld in het 3e Comité van de voltallige leden van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties in New York, die over mensenrechten gaat. Na een heftig debat werd de resolutie 

bekrachtigd  met  84-77  stemmen  en  17  onthoudingen.  Voor  de  plenaire  vergadering  had  de 

Afrikaanse  groep  landen  een  amendement  ingediend.  Deze  vroeg  om  een  verdaging  van  de 

beslissing. Eerst moesten de wettelijke gevolgen van deze positie voor de landen, juist ook van die 

landen die nationale wetten hebben die in strijd waren met het mandaat van de SOGI-Expert, in 

mailto:@realDonaldTrump
mailto:@tccouncilorg
mailto:@FoxNews
mailto:@johnrobbertsFox
http://www.un.org/en/ga/
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kaart worden gebracht. Onder grote druk van met name de op z’n laatste benen lopende Obama 

administratie van de VS en de EU-lidstaten werd deze positie er doorgedrukt met nagenoeg dezelfde 

stemverhoudingen.  De nu al provocerende en mandaat-oprekkende Expert, de Thaise professor Vitit 

Muntarbhorn,  zal  de  VN-lidstaten  niet  ongemerkt  voorbijgaan:  ‘This  mandate  will  cover  every 

country under the sun.’ TCC zal in de toekomst deze expert nauwgezet volgen en ingrijpen als de expert 

zijn mandaat overschrijdt. En proberen om het mandaat aan het eind van de gestelde 3 jaar weer 

van tafel te krijgen. 

 

VOORUITZICHT JANUARI - MAART 2017 

 

Ontwikkeling van TCC en verdere planning 

Vier jaar na zijn formele oprichting op 28 januari 2013 wordt TCC in toenemende mate gezien als een 

gevestigde organisatie. In zijn eerste meerjarenplan van 2014-2016 heeft TCC werk gemaakt van zijn 

twee hoofddoelstellingen: netwerkopbouw en lobby. In 2013 en 2014 lag de nadruk op de ontwikkeling 

van  een  internationaal  netwerk  van christelijke  stakeholders  die  betrokken  zijn  bij overheidsbeleid. 

In 2015 en 2016 lag de nadruk meer op de tweede hoofddoelstelling: Het actief beïnvloeden van 

overheidsbeleid  bij overheden en internationale organisaties. Met als belangrijkste thema’s de 

beschermwaardigheid en bevordering van het menselijk leven, het natuurlijke gezin en vrijheden als 

vrijheid van godsdienst, onderwijs, vereniging en geweten. Deze beïnvloeding vond met name plaats 

door lobby. Het belangrijkst in het afgelopen jaar was dat TCC de Raadgevende Status bij de Verenigde 

Naties verkreeg. Hiermee kan TCC onafhankelijk en bevoegd raad geven aan de VN door het indienen 

van amendementen, spreekrecht tijdens vergaderingen, het organiseren van side- events voor 

diplomaten en hoge ambtenaren, deelname aan panels en hoorzittingen, toegang tot de gebouwen,   

etc.   Deze   status,   en   andere   verworven   en   te   verwerven   statussen   bij   andere internationale 

organisaties, zullen een belangrijke rol spelen in de plannen en werkzaamheden van TCC voor de 

komende jaren. 

Januari 

Uitwerken jaarplan 2017 en nieuw meerjarenplan TCC. 

Presentaties TCC aan docenten Hoornbeeck College en Lodenstein College. 

Strategische  sessies  op  hoofdkwartieren  van  partnerorganisaties  Family  Watch  International  en 

Alliance Defending Freedom in Phoenix, Arizona van 18-24 januari. 

 

 

Februari 

Voorbereiding nieuwe accreditaties TCC bij internationale organisaties en verdere invulling huidig 
mandaat bij VN. 
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Maart 

TCC zal aanwezig zijn bij VN in New York tijdens vergaderingen van de vaak druk en op hoog niveau 
bezochte   Commission   on   the   Status   of   Women:   http://www.unwomen.org/en/csw/csw61- 

2017/official-documents. 

 

 

April 

Opening van kantoor TCC in Bodegraven. 

 

 

 

 

 

 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur TCC 

  

http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents
http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents
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TCC in de publiciteit in 2016: 

 

- 12 en 19 maart: Reformatorisch Dagblad: 2 maal in zaterdageditie paginagrote 

kleurenadvertentie Abonneedag Refdag EP Brussel 7 april met TCC 

 

-     4 mei:  Te rdege, P ersoo nlijk Inte rv iew  Van Schotho rst: ‘L o bby ist  en Netwe rker’  , 5 

pagina’s 

 

-     25 mei:  Artikel Reformatorisch Dagblad: ‘Christelijke TCC k rijgt Raadgevende  Status bij de  

VN’ 

 

-     31 mei: Televisie - Family 7, over Raadgevende Status TCC bij VN 

 

-       6 juni:  P agina  Refo rm ato risch D agblad o ver  boek To dd Huizinga:  ‘W akke r wo rden  uit  

de  Euro pese  droom ’  

 

- 8 juni: Live Radio Interview Reformatorische Omroep (vanaf 1 uur en 19 min.): Van 

Schothorst 9 minuten over doel en werk TCC en de Raadgevende Status bij de VN, Todd 

Huizinga 8 minuten over zijn boek presentatie die avond in Nieuwspoort. 

 

-      9 juni:  Nederlands  Dagblad:  ‘Christelijke  Lo bby club  schuift  aan  bij  de  VN’  

 

-     17 juni: Katholiek Nieuwsblad: Verslag n.a.v. Nieuwspoort 8 juni: ‘EU vormt bedreiging voor 

Democratie’: Deel 1 en deel 2  

 

-     Vrijdag 7 oktober: 2 pagina’s interview plus coverpagina in het Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/kerk-religie/henk-jan-van-schothorst-strijdvaardige-lobbyist-1.1133517 

 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Adv%20Abonneedag%20Refdag%20Brussel.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TD-TCC-Van%20Schothorst%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/christelijke_tcc_krijgt_raadgevende_status_bij_vn_1_992616
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/christelijke_tcc_krijgt_raadgevende_status_bij_vn_1_992616
https://www.youtube.com/watch?v=5qOcNQEJsMI&feature=youtu.be
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://beta.rd.nl/boeken/wakker-worden-uit-de-europese-droom-1.263713
http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/aantafel/3139/aan-tafel/
https://www.nd.nl/nieuws/politiek/christelijke-lobbyclub-schuift-aan-bij-vn.1764700.lynkx
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2017%20juni%202016%20%20%20pagina%207%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2017%20juni%202016%20%20%20pagina%2022%20%281%29.pdf
http://www.rd.nl/kerk-religie/henk-jan-van-schothorst-strijdvaardige-lobbyist-1.1133517
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-     Zaterdag 19 november: Interview in het Nederlands 

Dagblad:  https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen- 

massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw== 

 

 

-     25 november: Interview Todd Huizinga over zijn boek in Katholiek Nieuwsblad 

 

 

-     Zaterdag 19 en 26 november + dinsdag 6 december: 1/3e pagina advertentie TCC-RD event 

 

 

-     25 november en 2 december: 2 x halve pagina advertentie TCC event Katholiek Nieuwsblad 

 

 

-     2 december website Katholiek Nieuwsblad: 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema- 

avond-in-utrecht 

 

 

-     Woensdag 7 december:  http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal- 

samenbindende-president-zijn-1.1357213 

 

 

-     Woensdag 7 december: 15 minuten Radio interview Lunch- Rubriek ‘Aan Tafel’ met Van 

Schothorst en Huizinga door Reformatorische Omroep (12:30 – 12:45 uur): 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E 

 

 

-     Woensdagavond 7 december: Live TV interview van Riekelt Pasterkamp met Todd Huizinga 

in programma ‘Uitgelicht’:  https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E 

 

 

https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw==
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw==
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-avond-in-utrecht
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-avond-in-utrecht
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-samenbindende-president-zijn-1.1357213
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-samenbindende-president-zijn-1.1357213
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
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- Aankondiging en verslag TCC Network Meeting van 8 december op website VGS 

(Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs):  http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de- 

vervreemding/ ,  http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian- 

council/,  http://www.vgs.nl/tcc-in-europa-voor-godsdienstvrijheid/ 

 

 

-     Vrijdag 9 december: Foto met onderschrift over TCC-RD-event Gouda in Reformatorisch 

Dagblad (zie foto in dit verslag). 

 

 

-     Maandag 19 december in Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vn-genderwaakhond-krijgt-ruimte-1.1360487 

http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-vervreemding/
http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-vervreemding/
http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-council/
http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-council/
http://www.vgs.nl/tcc-in-europa-voor-godsdienstvrijheid/
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vn-genderwaakhond-krijgt-ruimte-1.1360487
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Stichting Transatlantic Christian Council 
Krooslaan 11 
2411  ZP  Bodegraven 

Doorn, 2 februari 2017 
Behandeld door: A. Hoogenboom 

Geacht  bestuur, 

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2016, waarin is opgenomen de jaarrekening 
van uw stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte 
werkzaamheden kunnen wij de navolgende verklaring afgeven.  

Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Transatlantic Christian Council is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van 
baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze  samenstellingsopdracht  is  door  ons  uitgevoerd  volgens  Nederlands  recht,  waaronder  de  voor 
accountants  geldende  Standaard  4410 H,  'Samenstellingsopdrachten'.  Op  grond  van  deze  standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij 
hebben  daarbij  onze  deskundigheid  op  het  gebied  van  administratieve  verwerking  en  financiële 
verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende  regelgeving,  dan  ook  uitgevoerd  vanuit  de  veronderstelling  dat  u  aan  deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de 
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 
Stichting Transatlantic Christian Council. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uit- 
gevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot 
de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij  het  uitvoeren  van  deze  opdracht  hebben  wij  ons  gehouden  aan  de  voor  ons  geldende  relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers  van  deze  jaarrekening  mogen  er  dan  ook  vanuit  gaan  dat  wij  de  opdracht  professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. 
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Stichting Transatlantic Christian Council 
te Bodegraven 

Meerjarenoverzicht 

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 
€ € € € 

Activa 
Vlottende activa 
Liquide middelen 3.853 58 1.333 510 

Totaal activa 3.853 58 1.333 510 

Passiva 
Stichtingsvermogen 1.321 -3.455 -7.168 -21.730 
Langlopende schulden - - 3.000 - 
Kortlopende schulden 2.532 3.513 5.501 22.240 

Totaal passiva 3.853 58 1.333 510 

2016 2015 2014 2013 
€ € € € 

Baten 35.501 23.441 43.345 10.000 
Resultaat 4.776 3.713 14.562 -21.730 

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
Van Ree Accountants 

drs. A.H.J. Kraaij 
Registeraccountant 

3 
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Balans per 31 december 2016  

(na resultaatbestemming) 

 31 december 2016 31 december 2015 

 € € € € 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Liquide middelen 3.853 58 

Totaal    3.853 58 
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 31 december 2016 31 december 2015 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 

€ € € € 

Overige reserves 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handels- 

 1.321  -

3.455 

kredieten 1.605  2.605  

Overige schulden 927  908  

 

 2.532 3.513 

Totaal   3.853 58 
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Staat van baten en lasten over 2016  

 2016 2015 

Baten € € € € 

Giften en baten uit fondsenwerving  35.501  23.441 

 

Lasten   

Projectlasten 22.263 17.404 

Verkoopkosten 327 - 

Kantoorkosten 2.733 896 

Algemene kosten 5.402 1.428 

Som der bedrijfslasten 

Resultaat 

Resultaatbestemming 

Overige reserves 4.776 3.713 

 

Kasstroomoverzicht over 2016  

 2016 2015 

35.501 23.441 

30.725 19.728 

4.776 3.713 

2016 2015 
€ € 
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€ 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

€ € € 

Bedrijfsresultaat 

Verandering in werkkapitaal 

4.776  3.713 

Kortlopende schulden (exclusief banken) -981  -1.988 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Vrijval langlopende schulden - -

3.000 

Mutatie geldmiddelen   

Verloop mutatie geldmiddelen   

Stand per begin boekjaar 58 1.333 

Mutaties in boekjaar 3.795 -1.275 

Stand per eind boekjaar    

3.795 -1.275 

3.853 58 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Transatlantic Christian Council is feitelijk en statutair gevestigd op Krooslaan 11, 2411 ZP te 

Bodegraven, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57090181. 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

Omtrent het doel van Stichting Transatlantic Christian Council is in artikel 2 van de statuten het 

volgende bepaald: 

De stichting heeft ten doel: 

a. het ontwikkelen van een trans-Atlantisch netwerk van Europese en Noord-Amerikaanse 

christenen enconservatieven teneinde traditionele deugden, zowel individueel als burgerlijk, zoals 

begrepen binnen de joods-christelijke traditie waarop onze maatschappijen grotendeels zijn 

gebaseerd, te bevorderen; 

b. overheidsbeleid te beïnvloeden aan beide zijden van de Atlantische oceaan vanuit een 

christelijk enpolitiek conservatief perspectief, met de bredere doelstelling om de grootste 

verworvenheden van onze politieke systemen: beperkte overheid, de vrije markt en individuele 

vrijheid, in het bijzonder vrijheid van godsdienst en onderwijs, aan te moedigen en te beschermen, met 

het gezin als de hoeksteen van de samenleving; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door (Middelen): 

a. christenen en conservatieven bijeen te brengen en te fungeren als een trans-Atlantische 

samenbinderen 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 

bevorderlijkkunnen zijn. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De  jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn  RJK-C1 Kleine Organisaties-

zonderwinststreven. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de  balans en de staat van baten en lasten zijn 

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden 

in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten 

en lasten als interestlast verwerkt. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 

tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het 

kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden 

en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde 

dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen 

instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 

leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 

uitgave uit operationele activiteiten. 
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Toelichting op de balans 

Vlottende activa 

 31-12-2016 31-12-2015 

 € € 

Liquide middelen   

Overlopende kruisposten 150 - 

Rabobank 3.703 58 

 

Passiva  

 2016 2015 

Overige reserves 
€ € 

Stand per 1 januari -3.455 -7.168 

Resultaatbestemming 4.776 3.713 

Stand per 31 december  

Langlopende schulden 

 2016 2015 

Lening Stichting A. 
€ € 

Saldo per 1 januari - 3.000 

Vrijval ten gunste van het resultaat - -3.000 

Saldo per 31 december  

Dit betreft een lening die op 23 september 2014 is verstrekt door Stichting A. Over de looptijd en rente 

zijn geen afspraken/bepalingen overeengekomen. In 2015 is de schuld omgezet in een gift.  

Kortlopende schulden 

 31-12-2016 31-12-2015 

 € € 

3.853 58 

1.321 -3.455 

- - 
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Schulden aan leveranciers en handelskredieten   

Crediteuren 1.605 2.605 

 

Overige schulden   

Accountantskosten 927 908 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2016 2015 

 € € 

Baten   

Giften en baten uit fondsenwerving 35.501 23.441 

 

Giften en baten uit fondsenwerving   

Giften 35.501 23.441 

 

Projectlasten   

Diverse lasten in het kader van de doelstelling 19.874 17.404 

Kosten Family Fair 2.389 - 

 

Bezoldiging bestuurders 

De leden van het bestuur voeren hun functie onbezoldigd uit. 

Verkoopkosten 

  

Reclame- en advertentiekosten 327 - 

 

Kantoorkosten   

Telefoonkosten 2.216 896 

Kosten website 500 - 

Porti 17 - 

 

Algemene kosten   

Vrijwilligersvergoeding 3.000 - 

22.263 17.404 

2.733 896 
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Diversen 1.026 685 

Accountantskosten 925 907 

Advieskosten 286 2.902 

Bankkosten 165 193 

Forfaitaire teruggave fiscus - -3.259 

 

Voorstel resultaatverwerking 

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te 

geven: 

Het saldo van baten en lasten over 2016 ad € 4.776 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves. 

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde 

bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de huishouding. 

Bodegraven, 2 februari 2017 

Stichting Transatlantic Christian Council 

Drs. H.J. van Schothorst Drs. J.A. Schippers Drs. J.J. Luiten 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 

  

5.402 1.428 
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