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Bestuursverslag 2017 

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 vijf jaar bezig, een lustrum. Belangrijke mijlpalen 

onderweg 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. En in 2016 de met bevoegdheden omlijstte verkrijging van de 

Raadgevende Status bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. 

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 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. bereidt TCC 

accreditatieaanvragen voor.  

Resultaten  

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

Noord-Amerika, maar ook inmiddels verder, zoals in Afrika en het Midden-Oosten. In christelijke 



5 

 

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 2017 op onze website. 

Evaluatie  

Al uit de evaluatie van de laatste jaren 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. De bestrijding van de sterk opkomende genderideologie is een belangrijk 

onderwerp geworden in de werkzaamheden van TCC in 2017. 

Financiën en vooruitblik 2017 en verder  

De baten zijn in 2017 enorm gestegen ten opzichte van 2016 en eerder: van €23.441 (2015) naar 

€35.501 (2016) naar €110.210,45 (2017). 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 2017 en is ook voorzien om in 

2018 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. 

Er wordt een nieuw meerjarenplan ontwikkeld waarin een gewenste werkelijkheid omschreven 

wordt en wat kan dienen als katalysator voor het verkrijgen van ‘seed-money’ hiervoor.  

2017: Actie Bruggenbouw: 

Doelbedrag €100.000 gehaald: 

Voor het Project Bruggenbouw 2017 is het doelbedrag van €100.000 ruimschoots binnengekomen. 

Dat was het mooie resultaat van de TCC Business Network meeting van 12 oktober en van giften 

daarna. We zitten nu in een proces van het doen van aanvragen in bij grote en voornamelijk 

Amerikaanse stichtingen voor verdere steun. Vandaag, op 24 mei, maakte een grote Amerikaanse 

Stichting bekend dat zij de aangevraagde $150,000 in juni naar TCC Office Amerika zou overmaken. 

Ook in Nederland blijven we actief werven. Ondergrond en inzet hiervan is het Project 2018-2020 

‘Sustaining Freedom, Preserving Justice’, wat we in Michigan hebben uitgewerkt en vastgesteld.  
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Probleem: 

Met dit project willen we bijdragen het tij te keren van een seculiere vloedgolf die met bedreigend 

geweld Europa en Amerika binnen spoelt. Die vrijheid vervangt voor het opleggen van een rigide 

‘rechten’ ideologie. Die de samenleving opdeelt in groepsidentiteiten zoals naar ras, etniciteit, 

gender, met een radicale individuele autonomie op het gebied van seksualiteit. Die inbreekt in 

leven, gezin, scholen, kerken en andere sociale verbanden en deze aan zich wil onderwerpen. Die 

internationaal een utopische visie uitrolt van wereldvrede, gebaseerd op internationaal recht, 

afgedwongen door internationale organisaties. Die deze destructieve ‘rechten’ ideologie globaal 

probeert op te leggen en tot richtlijn te maken. 

Aanpak: 

Dit moet tegengegaan worden. Met ons Project 2018-2020 ‘Voor Gerechtigheid en Duurzame 

Vrijheid’ willen we een christelijk geluid op onze globe een stem geven. In nauwkeurige 

coördinatie van al onze activiteiten willen we dit op 3 manieren vormgeven: 1) een maandelijkse 

publicatie voor leidende Europese en Amerikaanse denkers en schrijvers; 2) actief gebruik maken 

van onze raadgevende status bij de VN, OVSE en EU; 3) het organiseren van een jaarlijkse Trans-

Atlantische conferentie voor christelijke leiders met focus op het verband tussen het christelijk 

geloof en het behoud van de christelijke grondslagen van de westerse beschaving. 

 

Bodegraven, 24 mei 2018 

H.J. van Schothorst  

Voorzitter 
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Kwartaalverslagen 

KWARTAAL 1 

JANUARI 

TCC over gender-zaken op bezinningsdagen bij Hoornbeeck (9 jan)- en Lodenstein College (31 jan) 

 

Met 14 anderen mocht ook TCC twee workshops verzorgen op zowel op het Hoornbeeck en 

Lodenstein College. Dit gebeurde tijdens de bezinningsdagen rond het thema ‘500 jaar Reformatie’. 

Op beide locaties waren 450 docenten aanwezig. Thema van de bijdrage was ‘Gender ideologie: ‘de 

strijd om ‘het’ kind bij de VN en hoe dat ons allen raakt’. Weinigen hadden er weet van wat er zich 

zoal afspeelt op VN-niveau als het gaat om ‘het’ kind. Een video van 10 minuten over 

‘Comprehensive Sexuality Education’ werd met een schok ontvangen. TCC is gevraagd om zijn 

bijdrage in 3000 woorden aan te bieden als hoofdstuk voor een boek.  

18-23 januari: Besloten meetings met strategische partners in Arizona, VS 

 

Een belangrijk thema was hier de positie van de nieuwe Onafhankelijke Expert van de VN voor 

seksuele oriëntatie en gender identiteit en hoe daar mee om te gaan of tegemoet te treden. 

24-25 januari: Geneve Mensenrechtenraad: Consultatie meetings met nieuwe Onafhankelijke 

Expert voor Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit (IE – SOGI) dhr. Vitit Muntarbhorn 

Na op maandagmorgen 23 januari vroeg om 7:00 Arizona verlaten te hebben ging de reis via Detroit, 

de volgende morgen om 5:40 aan op Schiphol, om 7:00 door naar Geneve. Met snelle afdrop van de 
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bagage op het hotel was ik precies om 10:00 s’ morgens bij de VN Mensenrechtenraad. Bij de ingang 

van de vergaderzaal (nr 25) werd ik tegengehouden omdat de zaal al vol was. Ik heb erop gestaan om 

toegelaten te worden, als geaccrediteerde organisatie bij de VN. Dat lukte met een staanplaats. 

Gedurende twee dagen met ieder twee sessies werden de raad vragende bijeenkomsten ingevuld. 

De eerste twee op 24 januari, waar eerst Muntarbhorn zijn mandaat toelichtte en vervolgens vele 

felicitaties in ontvangst nam. De middagsessie was met diplomaten die hem ook overlaadden met 

loftuitingen. Ongeveer de helft van de landen was aanwezig, de andere helft van landen die tegen 

hadden gestemd of zich hadden onthouden waren afwezig. Geen Verenigde, maar Verdeelde Naties. 

De volgende morgen 25 januari waren diverse agentschappen en onderdelen van de EU, Raad van 

Europa, de VN, enz. aanwezig. Deze hebben het budget om allerlei programma’s te financieren. Allen 

toonden zij zich gaarne bereid om het mandaat van Muntarbhorn te integreren in hun programma’s. 

De middag was uitgetrokken voor ngo’s. Daar heeft TCC een inbreng van 5 minuten gegeven. Op 1 of 

2 na was dit het enige en meest uitgebreide vriendelijke, maar kritisch betoog. In totaal stelde TCC 

hem 22 vragen. De SOGI-Expert reageerde daar uitgebreid op, wel 10 minuten. Echter, tot echte 

beantwoording kwam hij niet. Er waren ongeveer 200 mensen in de zaal. Naar schatting waren daar 

zo’n 50 diplomaten bij en voor de rest het overgrote andere deel LGBTI-mensen. 

Helaas is zijn de vragen van TCC, alsmede de beantwoording van Muntarbhorn, van UN webTV 

afgehaald na 2 weken. Klik hier als u het betoog van TCC wil lezen. 

(Met interview Reformatorische Omroep) 

 

 

27 januari: Congres 100 jaar onderwijsvrijheid: Een geschenk 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/HenkHonorable%20professor%20Vitit%20Muntarbhorn%20%283%29.pdf
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TCC mocht met een stand staan op een ruim bezochte dagvullende bezinningsdag op de vrijheid van 

onderwijs in Vianen. Deze dag was georganiseerd door Driestar Educatief, RD, SGP, RMU, VGS en het 

VBSO (ds. G.H. Kerstencentrum). Met diverse specialisten uit het onderwijsveld, academische wereld, 

kerken en de politiek, waaronder de staatssecretaris van Onderwijs dhr. Dekker, werd de waarde van 

het onrustige bezit van onderwijsvrijheid belicht. 

 

FEBRUARI 

17 februari: Meeting met Schreeuw om Leven, Hilversum 

De samenwerking met Schreeuw om Leven gaat erg goed. We trekken met elkaar op rond diverse 

internationale initiatieven. 

MAART  

2 maart: Conferentie ‘She Decides’, Brussel 

+ Radio 

 

Snel na zijn inauguratie maakte President Trump werk van zijn Pro-Life uitgangspunten. Drie 

belangrijke dingen waren: 

- Een einde maken aan VS-subsidies aan Ngo’s die over de hele wereld verspreid abortus 

aanbieden (Mexico-City Policy of ook wel de Global Gag Rule), in totaal voor 600 miljoen USD 
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- Het stopzetten van subsidiering aan VN Bevolkingsfonds UNFPA (United Nations Population 

Fund) 

- De VS-overheidssubsidie aan Planned Parenthood gestopt, waarmee zij 40% van hun 

inkomsten derven (Sinds de zaak Roe vs Wade bij het Hooggerechtshof in 1973, die abortus 

legaliseerde, lees je dat Planned Parenthood 7 miljoen abortussen heeft uitgevoerd. De 38 

miljoen die Planned Parenthood in de campagne van Clinton stortte mocht niet baten) 

Deze ontwikkelingen deden bij de Nederlandse minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking 

het plan ontstaan voor een grote tegenactie. Zij initieerde de ‘She Decides’  Conferentie in Brussel. 

Samen met de gastheren Nederland, België, Zweden en Denemarken brachten zij vele ministers, 

maatschappelijke en particuliere organisaties en bedrijven uit. TCC had ook een aanvraag ingediend 

om bij de conferentie te zijn. Zij kreeg echter als antwoord dat de zaal vol zat. Op een link via internet 

hebben we de conferentie gevolgd. Zij haalden 181 miljoen euro op voor het abortusfonds. Deze 

ontwikkeling slaan we met zorg gade. Waar we kunnen proberen we een tegenkracht te zijn en 

medestanders te mobiliseren en te verenigen. (Verder over She decides: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/she-decides/inhoud/conferentie-she-decides) 

4 maart: RD dubbelinterview: Van Schothorst over Trump 

Link: http://www.tccouncil.org/sites/default/files/20170304-ACC-MAIN-004_005%20%282%29.pdf 

 

16-21 maart: Commission on the Status of Women 2017, UN New York 

 

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. 
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Uit bovenstaande slides wordt duidelijk dat VN-resoluties er toedoen. In 2014 bedroegen de totale 

fondsen voor programma’s van de VN ruim 46 miljard USD. 21% daarvan gaat op aan het creëren van 

nieuwe globale normen, standaarden en beleid en de bevordering daarvan. Dat is dus bijna 10 

miljard USD (9,7 mld.) in totaal. Vele instanties, Ngo’s en VN-programma’s worden hieruit 

gefinancierd. De weinige christelijk georiënteerde organisaties worden uitsluitend gefinancierd met 

privaat geld. In Amerika lijkt hierbij een cultuur van vrijgevigheid meer ontwikkeld dan in Nederland. 

21-22 maart: Brussel-Meeting met Todd Huizinga en Conferentie One of Us in Europees Parlement 
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Op 21 maart kwam Huizinga over vanuit de VS. Samen met Van Schothorst reed hij van Amsterdam 

direct door naar Brussel. Ondertussen bespraken we verschillende toekomstscenario’s van TCC. 

De Europese Federatie van pro-life organizations One of Us hield haar General Assembly (Algemene 

Vergadering). Dat was op de middag van 22 maart. Todd Huizinga was gevraagd om namens TCC de 

key-note speech te leveren. Dat deed hij aan de hand van zijn vorig jaar verschenen boek hierover: 

‘Presentation of the book: The Need for Freedom in the new world order’. Het ticket werd vergoed 

door het Europees Parlement. Hieraan zat gelijk een tweede bezoek gepland. Eind mei is TCC in 

Boedapest uitgenodigd om ook daar een key-note speech te verzorgen over dit onderwerp, naast 

onder anderen Kees van der Staaij. Beide keren wordt de reis en het verblijf vergoed. 

 

 

 

 

1 april: Opening nieuw kantoor TCC in Bodegraven 

 

Van de keukentafel en bovenverdieping naar het nieuwe kantoor. Volgende keer meer hierover. 
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KWARTAAL 2 

APRIL 

1 april: Opening kantoor TCC in Bodegraven 

 

Op 1 april opent TCC een kantoor in Businesscenter De Markt, nummer 1, in het centrum van 

Bodegraven, 400 meter van het NS-station. Ter gelegenheid daarvan organiseerde TCC een 

symposium in de naastgelegen Lutherkerk. Thema was ‘Het werk van TCC en het Trans-Atlantische 

debat over Trump’. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel hield een welkomstwoord. Oprichters 

van TCC Todd Huizinga uit Amerika en Henk Jan van Schothorst leiden het thema in en SGP Tweede 

Kamerlid Roelof Bisschop reageerde erop. Een levendig debat van de zaal met het sprekerspanel 

onder leiding van Riekelt Pasterkamp volgde. Daarna hadden de 60 aanwezigen gelegenheid om het 

kantoor te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje. Het kantoor is als courante 

werk- en ontmoetingsplek een flinke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van TCC.  

 

 

MEI 

1-5 mei: VN in New York en Capitool Washington DC 
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Begin mei werden in New York met name benodigde zaken afgehandeld die verband houden met de 

geaccrediteerde positie van TCC bij de VN. Vervolgens hebben we in Washington DC diverse 

meetings gehad in en rond het Capitool en het netwerk verder ontwikkeld. Ook heeft TCC een 

verhaal gehouden bij Americans for Tax Reform.  

9 mei: Bezoek aan Brussel en Europees Parlement met vrouwenvereniging Ger. Gem. Bodegraven 

 

Als opvolging van een eerdere lezing die TCC mocht verzorgen bij de vrouwenvereniging van de 

Gereformeerde Gemeente te Bodegraven brachten we gezamenlijk een leerzaam bezoek aan 

Brussel. Daar werden diverse gebouwen bezocht van de Europese Instellingen, zoals het Europees 

Parlement en de Europese Commissie. Op de tweede foto hierboven is het info-point van de 

Europese Commissie met als motto: ‘Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst’. ‘Gender-

gelijkheid’ en ‘democratie’ zijn sleutelwoorden voor de Commissie. Deze woorden kunnen heel leeg 

en zelfs gevaarlijk worden als er geen plaats meer is voor God. 

10 mei: Nederland ‘op examen’ in de VN Mensenrechtenraad in Geneve  

 

Op 10 mei was Nederland aan de beurt voor een inspectie bij de VN Mensenrechtenraad. 

(http://www.telegraaf.nl/binnenland/28132835/__Nederland_kritisch_over_mensenrechten__.html 
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Elke 5 jaar worden alle landen langs de meetlat van VN-documenten en verdragen gehouden en 

worden ze door de VN-bureaucratie en collega-lidstaten beoordeeld. TCC was ingeschreven om ook 

een mondelinge bijdrage aan het debat te houden. Echter, om des tijds wille konden alleen de eerste 

15 organisaties op de lijst spreken, TCC stond op nr. 29 van de 30 in totaal. Daarom meer persoonlijk 

met de eveneens aanwezige Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk gesproken en 

zorgen geuit over de afglijdende Nederlandse euthanasie- en abortuspraktijken.  

11 mei: Netwerkbijeenkomst VGS – CIO in Ridderkerk 

  

Op 11 mei was TCC uitgenodigd op een Netwerkbijeenkomst van het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken (CIO) op het kantoor in Ridderkerk van de Vereniging voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs (VGS). De inleidingen werden verzorgd voor Mr. Arnold Weggeman, directeur 

advisering Raad van State over ‘Accentverschuivingen in grondrechten in Nederland’ en Leo van 

Doesburg (ECPM) over ‘Grondrechten en gelijke rechten in Europa en de wereld’. De samenvatting 

kwam van Pieter Moens (VGS).  

Doel van de bijeenkomst: De VGS wil graag het CIO verbinden aan relevante organisaties en personen 

in het onderwijsveld. Het doel is om op deze wijze het CIO in staat te stellen haar 

belangenbehartigend werk optimaal te kunnen uitvoeren. Een tweede doel is dat de 

onderwijsorganisaties het CIO beter leren kennen. Als laatste kan CIO aan het onderwijsveld laten 

zien welke lobby ze voeren voor het onderwijs. 

Middel: Netwerkbijeenkomst over grondrechten in Nederland en Europa en de plaats van een 

levensbeschouwelijke organisatie daarin. 

Focus: De focus van de netwerkbijeenkomst is de discussie over grondrechten en de ruimte voor de 

onderwijsvrijheid en de godsdienstvrijheid in dat debat. Dit thema bindt de deelnemers samen. 

 

17 mei: Herdenkingsdienst Sint Jan in Gouda voor 100 jaar vrijheid van onderwijs 

19 mei: European Freedom of Education and Homeschooling Conference in Rome 
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Zoals u wellicht weet, zetten organisaties als TCC en partijen als de SGP zich op allerlei manieren in 

voor de vrijheid van onderwijs, en dan met name voor het christelijk onderwijs op basis van de Bijbel. 

Dit jaar gedenken dat we in Nederland 100 jaar Vrijheid van Onderwijs mogen hebben. Dat gedenken 

gebeurt op allerlei manieren, inclusief op de bijeenkomst van woensdagavond 17 mei te Gouda. 

 

Deze avond is belegd om met elkaar stil te zijn bij het bijzondere feit van een eeuw bijzonder 

onderwijs dat door de overheid kan worden gefinancierd. Door de Vrijheid van Onderwijs mogen wij 

en onze kinderen in alle vrijheid christelijk onderwijs geven en ontvangen, zonder daarvoor heel 

grote financiële offers te brengen of op een andere manier tegenwerking te ervaren die dit niet of 

nauwelijks mogelijk zou maken. Dat is toch zeker iets om bij stil te staan. 

 

Nederland kan dienen als voorbeeldland voor andere landen met het unieke onderwijsstelsel, met 

zoveel ruimte voor betaald christelijk onderwijs. Dat heeft TCC ook in Rome gebracht op 19 mei bij 

een internationale conferentie over vrijheid van (thuis)onderwijs. Onze vorm van onderwijs is geen 

vanzelfsprekendheid. Hierbij dienen we te beseffen dat ouders wel de eerstverantwoordelijken 

blijven voor het onderwijs aan hun kinderen. Ook scholen en de staat dienen dat blijvend te beseffen 

en zich met een bepaalde terughoudendheid op te stellen. De ons gegeven ruimte in Nederland is 

geen statisch gegeven. De schoolstrijd en de strijd om het kind is eigenlijk nooit over. Voor het 

behoud van onze vrijheid zal metterdaad gevochten moeten worden. Door christelijke politieke 

partijen en organisaties als de VGS in de Nederlands politiek en door TCC bij internationale 

organisaties als de VN. Wij kunnen bijdragen door giften aan de niet-bekostigde TCC te geven. Hoe 

meer financiële slagkracht TCC verkrijgt, hoe groter de daadkracht die dan getoond kan worden.  

 

25-27 mei: Budapest Family Summit 2017 – Todd Huizinga keynote speaker 

  
 

Eind mei faciliteerde de Hongaarse overheid een grote internationale top over het gezinsleven. Het is 

uitzonderlijk te noemen dat een nationale overheid van een land het initiatief neemt voor een 

dusdanige positieve en christelijk georiënteerde top over zo een belangrijk moreel onderwerp.  

TCC was uitgenodigd om een keynote speech te houden met als thema: ‘The Need for Freedom in 

the New World Order’. Zowel inhoudelijk als qua netwerkontwikkeling was dit een zeer goede 

conferentie. Vanuit Nederland kwamen we hier vertegenwoordigers tegen zoals dhr. Alex van 

Vuuren van Schreeuw om Leven en Kees van der Staaij van de SGP.  

 

JUNI 
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6 juni: 1e Presentatie rapport Seks en Gender Expert VN in Mensenrechtenraad + nieuw VS-geluid 

 
Met de presentatie en een debat over het eerste rapport van nieuw aangestelde Onafhankelijke VN 

Expert Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit (SOGI) Vitit Muntarbhorn en speciale en zeer 

kritische toespraak van de nieuwe VS-ambassadeur bij de VN, mevrouw Nikki Haley, was 6 juni een 

veelzeggende openingsdag van een 3-weekse sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. 

Bij SOGI heeft TCC onder meer ingebracht dat de reikwijdte van de (met name door Westerse 

landen) opgedrongen gender-gelijkheidsprincipe juridisch niet of onvoldoende ingevuld was. Worden 

biologische man-vrouw standaarden straks ondergeschikt gemaakt aan hoe iemand zich op bepaald 

moment dan wel en dan weer anders kan voelen? Mogen ze wisselend gebruik maken van aparte 

m/v faciliteiten, om zogezegd discriminatie en ongelijkheid te voorkomen? Waar leidt dit toe m.b.t. 

vrijheid van godsdienst en onderwijs en de soevereiniteit van staten, gemeenschappen en gezinnen 

om hier zelf een (beschermende) invulling aan te geven, ook vanuit christelijk perspectief?  

Zeker als christelijk volksdeel moeten we dit debat op de voet volgen en onze invloed aanwenden. 

Daar is doen aan, onze contacten met de SOGI-expert zijn vriendelijk, persoonlijk, gewaardeerd en 

direct. Maar daar moet voor betaald worden. Het vliegtuig vliegt niet gratis naar Genève en ook het 

allergoedkoopste onderkomen, een jeugd hostel met douche op de gang kost toch geld. En tijd wordt 

nog geen eens in rekening gebracht. Dus! http://www.tccouncil.org/support-us 

De nieuwe VS-ambassadeur Haley, die we net als Muntarbhorn kort konden begroeten, stelde het 

lidmaatschap van de VS als deelnemer aan de Mensenrechtenraad ter discussie. Als in de afgelopen 

maanden Israël 5 resoluties aan z'n broek krijgt, en het in wanorde en chaos wegzinkende volk en 

linkse regime in Venezuela niet 1, dan maakt de Raad in Genève zich ongeloofwaardig. Het feit dat de 

hele zaal zich met diplomaten tot de laatste plekken vulde bij de toespraak van Haley zegt toch iets 

van de waarde die werd gehecht aan deze aangekondigde toespraak. 

22 juni: TCC Kandidaat Panel EU-Fundamental Rights Agency + OVSE-godsdienstvrijheid, Wenen 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tccouncil.org%2Fsupport-us&h=ATMkcVjPpsK4Z5uSNqKBUFE3zpY-CheTEFm8V5DAnjXf6iNa_MR6cZ0LLX0tEoZjoRNoyaEgitXQ3SZSKdB2Fh3QdStUKUNqIpN4-fuEk_OBgJctMaKbUWtGdQk7_wXRy6agUrlxOxi2VH7FUQ7l6vKgh5Rf9DQYtOTSaHxMAQ&enc=AZNHqFl2--_iINmPqJmwp3-C-D9pXaGvUK3vSikYmDhCHfwoUPUXXIAs_foM5slHbPivXjyIS27VQdOsjjjjrB8zy2BLd_r_WUOIcJsekpkhzMoyyM31LyQuDD67Bly3rYg237JpJwDBtmdWr2y-bPutheqvZzGfS32Nv1Xh0IykkFuL8r0d7XHSFDc44O-1x8LQiiDQQFyzNq-o38UY4Xoa&s=1
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Namens TCC stond 21 juni Henk Jan van Schothorst met 41 anderen kandidaat tijdens verkiezingen 

voor het Panel van het EU-Agentschap voor Grondrechten. Dit agentschap is gevestigd in Wenen, 

doet onderzoek en vormt als het ware als bron en denktank voor de Europese Instellingen. Indien 

daar geregistreerd, konden zes mensen namens hun organisaties gekozen worden in dit niet 

onbelangrijke adviesorgaan voor een termijn van drie jaar. Daarnaast kunnen er vijf worden 

benoemd als het Panel volgens de directeur te eenzijdig is samengesteld. 465 organisaties konden 

stemmen. Ondanks uitgebreide analyse en gericht lobby werk, gesteund door een stagiaire van de 

Universiteit Leiden, is het net niet gelukt, we zijn op plek 13 uitgekomen. Hiervoor waren we ook in 

Wenen gekomen voor een bezoek aan dit Agentschap. Later die dag vergaderde het ook in Wenen 

gevestigde OVSE in een ‘Supplementary Human Dimension Meeting, devoted to the freedom of 

religion or belief, including intolerance on religious grounds (Hofburg)’. Deze hebben we ook 

bijgewoond, maar deze keer niet ingesproken wegens gebrek aan voorbereidende capaciteit. 

TCC in de Media: 

 

28 juni: Interview Henk Jan van Schothorst in 

de Volkskrant 

 

 

6 juli: Family7, Uitgelicht! - Henk Jan van 

Schothorst (TCC) over bezoek Trump aan 

Polen    

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CF

UgLY&t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t
https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t
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KWARTAAL 3 

JULI 

Project 2018-2020: ‘Voor Vrijheid en Gerechtigheid’ 

 
De zomermaanden zijn voornamelijk gebruikt om het project 2018-2020 ‘Sustaining Freedom, 

Preserving Justice’ op te stellen en uit te werken. Na veel overleg via skype bleek dat overleg in 

gezamenlijkheid noodzakelijk was om tot besluiten en een afronding te komen. Hiertoe is Henk Jan 

van Schothorst van 9-16 september in Amerika naar Todd Huizinga geweest. Het document is nu 

klaar en het wordt uitgezet bij Amerikaanse stichtingen en donoren. 

 

AUGUSTUS 

17 augustus: Voor TCC Henk Jan van Schothorst bij Omroep Max: Hollandse Zaken 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/wat-trump-met-ons-

doet/POW_03522913/ 

“Hollandse Zaken 

Feiten, meningen en emoties over kwesties die Nederland bezighouden. Het MAX-
discussieprogramma. 

Do 17 augustus 2017 21:15  NPO 2 43 min 
Herhaald op 19 augustus 2017  NPO 2 
Programma’sTvHollandse ZakenWat Trump met ons doet... 

Wat Trump met ons doet... 

Wat doet Trump met ons? De Amerikaanse president maakt het steeds bonter. We 
wisten al dat hij lomp, rancuneus, leugenachtig, vrouwonvriendelijk, ondiplomatiek en 
geen vriend van journalisten is. Nu dreigt hij openlijk met een kernoorlog en wekt de 
schijn neonazi’s de hand boven het hoofd te houden. 

Trumps opstelling wakkert de tegenstellingen in Amerika en de rest van de wereld aan. 
In Amerika is vóór of tégen Trump zijn een splijtzwam. Het rijt vriendschappen, families, 
buurten en partijen uiteen. In de rest van de wereld groeit nu de angst dat Trump 
binnenkort een uitglijder met rampzalige gevolgen maakt. 

Welk effect heeft de ongrijpbare Trump op ons, in het kleine Nederland? Wakkert hij 
angst aan? En hoe voorkomen we dat ook hier de tegenstellingen groter worden? Of 
nemen we die machtige Amerikaanse president het best met een korrel zout? En is het 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/wat-trump-met-ons-doet/POW_03522913/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/wat-trump-met-ons-doet/POW_03522913/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/
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democratische systeem in de VS sterk genoeg om die malle, maar ook slimme Trump in 
toom te houden?” 

SEPTEMBER 

31 augustus – 2 september: Politieke zomerschool Montenegro 

 
Voor SGP Internationaal heeft Van Schothorst deelgenomen aan een Summerschool van de 

Wilberforce Foundation uit Albanië in het nabijgelegen Montenegro.  

 

De Politieke Summerschool is in veel opzichten het meest effectieve platform geworden voor de 
Wilberforce Foundation Albanië om de visie te delen van het vergroten van de christelijke 
betrokkenheid en invloed in de politiek, het uitbreiden van ons netwerk van vrienden en partners, 
het toerusten en inspireren van christenen om te slagen in leiderschapsrollen in de publieke arena. 
De Politieke Zomerschool heeft ook de training mogelijk gemaakt van het kernleiderschapsteam van 
de Wilberforce Foundation Albanië door ervaren SGP-leiders. 
 
Het onderwerp van de Politieke Zomerschool was "Civility In Political Discourse - Communication 
Between Majority And Opposition". De relatie tussen de oppositiepartijen in de Albanese politiek is 
extreem gespannen. De vijandelijkheden hebben vaak een ernstige crisis veroorzaakt die het land 
heeft gebracht op de rand van een burgeroorlog. We zijn ingegaan op de vraag wat de juiste relaties 
zijn met politieke actoren die tegengestelde opvattingen hebben en deel uitmaken van verschillende 
politieke partijen. 
 

4-6 september: Netwerk- en Strategie bijeenkomst dichtbij Zagreb, in Kroatië   

 
 

Met een heel aantal gelijkgezinden heeft TCC deelgenomen aan een strategische top om resultaten 

te delen en uitdagingen in kaart te brengen.  

 

21 september: TCC on TV: Uitgelicht! - Henk Jan van Schothorst over de relevantie van de VN. 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t
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KWARTAAL 4 

OKTOBER 

12 oktober: TCC Business Network Meeting Nieuwerbrug 

 
We hebben veel geïnvesteerd om TCC-BN Meeting tot een succes te laten worden. Met veel 

persoonlijke uitnodigingen aan ondernemers per mail, ondersteund met advertenties in het 

Reformatorisch en Nederlands Dagblad en het Katholiek Nieuwsblad was deze avond aangekondigd. 

De opbrengst mocht er dan ook wel zijn: €75.000, nog €25.000 te gaan. We vertrouwen erop dat dit 

ook zal lukken en dat de aanvragen in de VS ook op zullen gaan leveren voor de doelen van TCC. 

 

17-19 oktober: Familiedagen Gorinchem 

 
Transatlantic Christian Council had een stand op de familiedagen, een gezinsbeurs in Gorinchem met 

tienduizenden bezoekers. We hopen dat dit naast bekendheid met doel en werk ook iets extra’s mag 

opleveren voor de Stichting.  

 

NOVEMBER 

November 1-2: Geneva Human Rights Committee Meeting on ICCPR Art. 6 ‘Right to Life’ 
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Dezer dagen herdenken we dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. Wie Reformatie zegt, zegt 

Luther. En wie Luther zegt, zegt Calvijn. En wie Calvijn zegt, zegt Geneve. Velen zien deze stad als 

hoofdstad van de Hervorming. Wel, dat was niet alleen toen, dat is nog steeds het geval. In Genève 

huizen veel VN-afdelingen. Zo ook deze, die gaan over de momenteel zo in de belangstelling staande 

hervorming van de mensenrechten. Naast de 47 landen tellende Mensenrechtenraad bestaat ook het 

Mensenrechtencomité. Deze bestaat uit 18 door landen voor 4 jaar gekozen experts en vergadert 3 

keer per jaar een maand in Geneve. Belangrijkste taak is om dan landen naast de maatlat te houden 

om te bezien of zij zich wel houden aan het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten. Eens in de ongeveer 4 jaar komt elk van de 169 landen die partij zijn van dit Verdrag op tafel 

bij dit Comité. Dit verdrag werd in 1966 opgesteld en werd in 1976 van kracht toen 35 staten het 

hadden geratificeerd. 

 

Elke vergadermaand komt ook het Verdrag zelf op tafel. Tweemaal een sessie van drie uur elk. Dan 

gaat het Comité bezien of en hoe het nader geïnterpreteerd moet worden. Momenteel is artikel 6 

aan de orde. Dat gaat over het Recht op Leven. Lid 1 luidt: “Every human being has the inherent right 

to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” Als 

rapporteur voor dit onderwerp is de Israëlische professor Yuval Shany benoemd. De eerste lezing van 

zijn voorstel lag op 14 juli 2015 op tafel. 

 

November 3: De Biblebelt Globaal? Pitch HJvS, TCC at Lustrum meeting Utrecht 

http://www.dutchbiblebelt.org/nieuws/nieuws-artikel/artikel/uitnodiging-netwerkdag-2017/ 

 
 

23 year seasoned lobbyist Peter Smith working for TCC from Nov 1: more info in next newsletter 

 

November 8: Namens TCC Van Schothort in interview met Algemeen Dagblad over 1 jaar Trump 

Https://www.ad.nl/dossier-een-jaar-donald-trump/10-dingen-waar-de-achterban-van-trump-blij-

van-werd~a31e7eca 
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We zijn dankbaar dat de eerste 100.000 euro is binnengekomen voor het 3-jarig TCC-project ‘Voor 

Gerechtigheid en Duurzame Vrijheid’. Om dit project ook daadwerkelijk van start te laten gaan zetten 

we vol in op verdere fondsenwerving, zowel in Nederland als in Amerika. 

 

16 november voor Wetenschappelijk Instituut SGP: Guidolezing door mr. J.P.H. Donner 

 
 

In het 500e jaar van de Reformatie staat de Guidolezing in het teken van de invloed van deze 
stroming op het denken over politiek, rechtsstaat en democratie. Dit voorjaar signaleerde de heer 
mr. J.P.H. Donner in het jaarverslag van de Raad van State een groeiende tegenstelling tussen 
rechtsstaat en democratie. Sommige politici schamperen over andere gezagsdragers. ‘Uiteindelijk 
zullen rechtsverhoudingen (…) wijken voor krachtsverhoudingen.’, zo schrijft hij in het jaarverslag. 

Is ons politiek stelsel en ons democratisch denken en doen toe aan een hervorming? Welke 
denklijnen uit de Reformatie kunnen ons hierbij inspireren? Wat is de opdracht van politici, burgers, 
scholen, universiteiten, kerken en andere instellingen? Daarover ging de derde Guidolezing die de 
heer Donner in de reformatiestad Woerden heeft uitgesproken voor ruim 100 aanwezigen.  
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Ook TCC was vertegenwoordigd bij dit event van TCC-bestuurslid en directeur van het WI-SGP Jan 
Schippers, alsook oude vrienden. Naast TK-lid Van der Staaij was daar ook oud-Europarlementariër 
Leen van der Waal, die van meet af aan TCC van harte steunt en volgt. Een genoegen. 

21-22 november: Goed werkbezoek in Schotland aan onze nieuwe collega bij TCC: Peter Smith 

 

 

Bij TCC kennen we Peter Smith al voor meerdere jaren. Het eerste contact moment met hem was in 

2015 in New York. Daar stelde hij zich beschikbaar om TCC te helpen bij het proces om zich te 

accrediteren bij de Verenigde Naties (VN). De tweede keer dat we elkaar troffen was in januari 2016 

in een bus van Phoenix naar de Grand Canyon. Vanwege een sneeuwstorm aan de Oostkust van de 

VS konden we toen niet eerder terug naar Europa en was deze dagreis voor de vastgelopen 

conferentiegangers georganiseerd. Eind mei 2016 was TCC aan de orde van behandeling in het NGO-

Committee van de VN in New York om al dan niet geaccrediteerd te worden. Op dinsdag 24 mei is 

dat gelukt. De wijze waarop zullen we nooit vergeten, geloofd zij God. 

Voor zijn bijstand was TCC Peter Smith nog altijd een steak dinner verschuldigd. In oktober 2017 

liepen zijn werkzaamheden van 23 jaar voor een andere organisatie af. Bij zijn afscheid herinnerden 

we hem aan dat beloofde dinner en nodigden Peter uit naar Nederland. Vervolgens kwamen we 

overeen dat Peter namens TCC zijn talenten en ervaring zou aanwenden in het kader van de door ons 

ontwikkelde Project Description 2018-2020. Van Schothorst is vervolgens naar zijn woonplaats 

Prestwick bij Glasgow in Schotland afgereisd en het werk en uitdagingen besproken. Ook mocht TCC 

een lezing houden in de plaatselijke Baptist Church.  
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24-26 november Oekraïne 

 
Bezoek aan leerzame conferentie (organisatie VOE) bij daar al 1000 jaar levende gereformeerde 

Hongaarse (nu) minderheid, Transkarpatië, Oekraïne. Gesproken over Westerse view op 

onwenselijke taalwet die les in Oekraïense taal verplicht. Hun grootouders zijn ongewild 5x van 

nationaliteit veranderd. De tweede lezing ging over TCC, zijn opzet en zijn werk. 

Van Schothorst publiceerde hierover een artikel in het Reformatorisch Dagblad: 

 

https://www.rd.nl/bescherm-hongaarse-minderheid-in-oekra%C3%AFne-1.1451935 

 

DECEMBER 

5-6 december: European Prayer Breakfast plus conference 

 
Op uitnodiging van Aloiz Peterle, Sloveens lid van het Europees Parlement (EP), was TCC aanwezig bij 

het Europees gebedsontbijt in het EP. Daarbij zijn altijd veel Christelijke politici en 

vertegenwoordigers van organisaties uit Europa en verder aanwezig, een uitgelezen kans om te 

netwerken. Voorafgaand aan het ontbijt was TCC aanwezig bij een netwerk dinner in het gebouw van 

de Europese Commissie. Aansluitend namen we deel aan een conferentie “From Balfour Declaration 

to Start-Up Nation: How can Europe and Israel prepare for the Future?”, met als gastheren MEP Bas 

Belder and MEP Branislav Škripek.  

 

Zaterdag 9 – woensdag 13 december: Mars voor het Leven en Peter Smith in Nederland 

 

https://www.rd.nl/bescherm-hongaarse-minderheid-in-oekra%C3%AFne-1.1451935
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Speech Peter Smith: 

English version 

Nederlandse versie 

 

 
 

Op 9 december vond de Mars voor het Leven plaats op het Malieveld in Den Haag. Deze was 

georganiseerd door Schreeuw om Leven. Voor ongeveer 15.000 aanwezigen mocht, naast leidende 

christelijke politici als Kees van der Staaij en Gert Jan Segers, ook Peter Smith spreken over het pro-

life werk bij de VN, waarbij Henk Jan van Schothorst hem vertaalde. Vervolgens liepen we mee in de 

Mars. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om verder te spreken over de 

werkzaamheden. Na een verblijf van ruim drie weken op zijn geboorte-eiland Tasmanië zou Peter 

voor het Lustrum nog naar Nederland komen van 25-26 januari en vervolgens van 28 januari – 9 

februari aanwezig zijn bij het NGO-Committee van de VN in New York. 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Peter%20Smith%20speech.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Peter%20Smith%20speech%20vertaling.pdf
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20-21 december: Conferentie Hilla (Babel), Irak 

Thema: Elements of democracy and re-building the Iraqi State 

 

 
 

 
 

Op 20 en 21 december was er een conferentie in Hilla in Irak, zo’n 100 km onder Bagdad. Thema was 

“Elements of democracy and re-building the Iraqi State”. De bijeenkomsten waren georganiseerd 
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door VOE-SGP en delegatie bestond uit Henk-Jan van Schothorst, bestuurslid, en Kees Knulst, 

coördinator.  

 

Op de eerste dag, op 20 december en 62 aanwezigen, werd de conferentie gehouden in de enige 

kerk in Hilla, waar (helaas) nog maar enkele christelijke families wonen. Sinds 2003 zijn veel 

christenen vertrokken uit de stad, naar plaatsen in Irak waar meer christenen wonen, maar vooral 

ook naar Europa en de USA.  

Op de tweede dag, 21 december en 45 aanwezigen, werd – na een bezoek aan de ruïnes van het 

oude Babylon en het naastgelegen vml. paleis van Saddam Hussein – de conferentie voortgezet in 

een cultureel centrum in Hilla. Behalve christenen waren ook andere overtuigingen en politieke 

stromingen vertegenwoordigd, waaronder Sjiieten, Soennieten en seculieren. Het publiek was 

volledig anders dan op dag 1, zodat de onderwerpen werden herhaald. Kees hield opnieuw zijn lezing 

over de toekomst van het federale Irak, maar ging vervolgens meer in op civil society en de theory of 

change. In een politieke realiteit waar corruptie en nepotisme hoogtij vieren, komt het aan op het 

bundelen van de tegenstemmen via media, scholen, organisaties etc. in een vreedzaam protest. 

Henk-Jan ging opnieuw in op de noodzaak van een morele basis onder de democratie en de behoefte 

aan integere leiders. 
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Giften 2017   

Row Labels 
Sum of 
betaald 

Sum of 
ontvangen 

Gift Bruggenbouw   87952,35 

Giften   22249,1 

Grand Total   110201,45 

   

Kosten 2017   

Rijlabels 
Sum of 
betaald 

Sum of 
ontvangen 

Accountantskosten (niet zijnde advieskosten) 826,13   

Advieskosten 185,07   

Bankkosten 227,62   

Huur kantoor 3240,03   

Kantoorkosten 917,03   

Projectlasten 19687,87   

Stornering 10   

Telefoonkosten 1219,06   

Uitgave tbv Bruggenbouw 79536,09   

Vrijwilligersvergoeding 3000 1025 

Eindtotaal 108848,9 1025 

 

 

Financieel Jaarverslag 


