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2 Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Transatlantic Christian Council (TCC). De Stichting
opereert in een internationaal krachtenveld. De voertaal is daardoor veelal in het Engels. In dit
beleidsplan zult u dan ook afwisselend Engelse en Nederlandse tekst vinden. Het ontstaan van de
TCC kan als volgt worden omschreven:
A. Ontstaan

The TCC is the realization of an idea developed by Henk Jan van Schothorst and Todd Huizinga. Henk
Jan did already set up a working group on strengthening Transatlantic Relations in 2005. Henk Jan
and Todd began to develop this idea in 2012. Both of them agreed on the need to bring Christians in
public life together across the Atlantic in order to counteract the pervasive secularization in the
public square in both Europe and America and the resulting weakening of the transatlantic
commitment to the foundational Western values and institutions that are rooted in the Christian
world view -- limited government, free markets and individual liberty, among others. As their
conversations began in the first half of 2012, Henk Jan’s perspective was that of a former staffer for a
Christian member of the European Parliament and a long-time political advisor to Christian political
networks and movements in Eastern Europe and Africa. Todd’s perspective was that of a twentyyear U.S. diplomat with a concentration on European affairs serving, in 2012, as political counselor at
the U.S. Mission to the European Union in Brussels, his final Foreign Service assignment. When Todd
left the Foreign Service on November 30, 2012 work began in earnest to establish the TCC. The
establishment took place early 2013. We have spoken to many key Christians in public life and
established ties with many key Christian and conservative organizations who support our
idea. Implementation is now taking place on all fronts -- acquiring tax-exempt status, forming a
Board of Directors and an Advisory Board, building a comprehensive website and preparing further
activities after our inaugural conference on December 4, 2013.
B. Uitdaging
Christelijke normen en waarden zijn heilzaam voor de samenleving maar staan onder druk. De ruimte
voor christenen om hun geloof in vrijheid vorm te kunnen geven wordt gaandeweg ingeperkt. Elk
afzonderlijk mens heeft onschendbare waarde als beelddrager van God. Echter, onder
gezondheidszorg wordt steeds meer het beëindigen van menselijk leven inbegrepen.
Onderwijs wordt steeds meer gedirigeerd vanuit staatsnormen. De positie van ouders wordt
uitgekleed als het om eerst-verantwoordelijkheid voor hun kinderen gaat. Bij veel beleidsmakers
wordt de onvolkomenheid van de menselijke natuur niet als uitgangspunt gebruikt. Dit leidt tot een
bovenmatig vertrouwen in internationale organisaties als de VN en het op zich goede internationaal
recht, en gaat ten koste van de verantwoordelijkheden van nationale overheden bijvoorbeeld als
waarborgen voor onze vrijheid en veiligheid.
Christenen hebben daar een boodschap tegenover te stellen. Zij dienen hun plaats terug te vorderen
in het publieke debat en hun invloed en ervaring aan te wenden bij het formuleren van goed
overheidsbeleid.
In Noord-Amerika en Europa laten veel christenen een tegengeluid horen. Dat gebeurt vaak op lokaal
en nationaal niveau door politici, organisaties, academici en anderen. Hoewel we met soortgelijke
problemen te kampen hebben kennen we nauwelijks gelijkgezinden over de grenzen heen en vinden
we regelmatig hetzelfde wiel uit.
Zaken als hierboven genoemd zijn aanleiding geweest om de Stichting Transatlantic Christian Council
op te richten.

3 Doelstelling van de Stichting
Netwerkontwikkeling en Beleidsbeïnvloeding
A. Doelstelling

De doelstelling van de stichting kan als volgt omschreven worden:

Ontwikkeling van een trans-Atlantisch (internationaal) Netwerk van christenen die
betrokken zijn bij overheidsbeleid en beleidsbeïnvloeding bij overheden en internationale
organisaties vanuit een christelijk perspectief met extra focus op thema’s als leven, gezin
en vrijheid.
B. Nederlandse Statuten
In de Nederlandse Statuten van de Stichting staat de doelstelling en beoogde wijze van
verwezenlijking als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel:
a.

het ontwikkelen van een trans-Atlantisch netwerk van Europese en Noord-Amerikaanse
christenen en conservatieven 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 en politiek 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
samenbinder en initiator voor het analyseren van overheidsbeleid en sociale trends;

b.

het bevorderen en verzorgen van zowel reflectie als actie onder een brede verscheidenheid
van verwante betrokkenen bij het publieke debat;

c.

alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting
bevorderlijk kunnen zijn.

C. ‘Mission Statement’
Vanwege het internationale karakter van de Stichting heeft zij een ‘Mission Statement’ opgesteld
waarin de standpunten en uitgangspunten voor beleid in zijn vastgelegd. Voor de vormgeving en
aanwending van het manifest hebben we dit verder uitgewerkt in een benaderingswijze van een
aantal vanuit de doelstelling voortvloeiende zaken.
Mission Statement
The mission of the Transatlantic Christian Council is to develop a transatlantic public policy network
of European and North American Christians and conservatives in order to promote the civic good, as
understood within the Judeo-Christian tradition on which our societies are largely based. Our goal is
to influence public policy on both sides of the Atlantic from a Christian and politically conservative
perspective, with the broad objective of fostering and protecting the greatest achievements of our

political systems: limited government, the free market and individual liberty, especially religious
freedom and freedom of education, with the family as the foundational building block of society.
By bringing together Christians and conservatives involved in policy think tanks, law, business,
journalism, training and education, foundations and other institutions in the public square, the
Transatlantic Christian Council will function as a transatlantic actor and hub for analyzing public
policies and social trends, as well as promoting and facilitating reflection and action among a wide
variety of like-minded people involved in public life.
Manifesto: A Transatlantic Focus on Human Dignity, Liberty and Virtue
Since the middle of the last century the partnership between the United States and Canada and the
free nations of Europe has formed the geopolitical basis for greater security and the worldwide
spread of democracy, the rule of law and free markets. The principal foundation of the transatlantic
partnership and the political, economic and social system that underpins it is our common
commitment to upholding human dignity and the individual liberty that a belief in human dignity
entails. This commitment, derived to a great extent from the Christian faith upon which Western
civilization was largely built, is now under threat as the public square comes to be characterized by
indifference and even hostility toward Christian faith. Christians and those of like mind must reclaim
a place for themselves in the public debate and in policy formulation, not in the interest of
dominating or forcing their faith upon others, but in the interest of safeguarding for everyone our
most precious public goods -- again, limited government, free markets, and individual liberty -- and
the transatlantic community of sovereign democracies without which, in this globalized 21st century,
those public goods will be in danger worldwide.
We also believe that it is vital to recognize that true liberty is impossible without a citizenry that is
freely committed to seek the good of both individuals and society, including foundational social
institutions such as the family. Good citizenship begins at home and in local communities. Against
today’s strong tendency toward homogenization and centralization of power, we maintain that local,
historic and home-grown identities must be respected and fostered. With this in mind, we will not
only uphold the classical freedoms of religion, speech, association, press, education and the like but
also seek to foster societies that encourage individual and civic virtue -- societies in which people are
free to live out the fruit of the Spirit in the public square: love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness and self-control.
Basic Tenets and Approach
Statement of faith: We hold to the traditional, historic, orthodox Christian faith as expressed in the
Apostles' Creed as it has been commonly understood throughout the centuries. We are open to
members of all of the branches of the traditional Christian faith -- Catholic, Protestant and Orthodox.
Human Dignity: To quote the Basic Law of the Federal Republic of Germany, "human dignity is
inviolable."
The sole source of human dignity is our status as image bearers of God -- the fact that God created us
in his image. The inherent dignity of every human being as an image bearer of God entails a political,
economic and social framework that respects the right of each individual to live, as far as feasible, in
liberty. In addition, human dignity entails the obligation of each individual to respect all others as
fellow image bearers of God and treat them accordingly.
We also acknowledge that all human beings are captive to their sinful nature and in need of
redemption. This makes the state necessary to restrain evil and safeguard the rule of law. However,
as all human institutions, including the state, are also subject to the effects of sin and imperfection,
the powers of the state must be limited and subject to checks and balances.

Limited Government: The primary purpose of government is to provide for and enforce the rule of
law domestically and security internationally. In order to preserve human freedom, both for
individuals and for social institutions such as the family, the powers of the state must be carefully
limited and subject to checks and balances. In this globalizing world, not only national governments
but also all other structures of governance must be accountable to the appropriate electorates.
Because of this, we take a cautious approach to international organizations and supranational
institutions that claim the right to exercise power without direct accountability to an electorate. We
believe that subsidiarity is an important principle in the exercise of governmental power.
The Nature of Liberty: As indicated above, liberty and human dignity are intrinsically connected.
They both give rise to the same combination of rights and obligations. A fundamental characteristic
of liberty is the freedom to do good, without authoritarian or totalitarian coercion by the state or
government. In the public square this implies not only government protection of the classical
freedoms of religion, speech, association and press, but also the calling of each individual to live out
the fruit of the Spirit in interaction with others.
The Nature of the Family: We believe that it is necessary for the long-term strength of society to
protect and honor the family as traditionally understood. The ideal manifestation of the family
consists of a father and mother, united in marriage and living together with their children. We
recognize that this ideal is not always possible. We also maintain that children belong to their
families, not to the state or schools.
D. ‘Implications of our Transatlantic Approach’
Onder het kopje ‘Implications of our Transatlantic Approach’ wordt de grondslag en de benadering
uitgewerkt voor actuele werkzaamheden:
Implications of our Transatlantic Approach: To reach our goal of influencing public policy from a
Christian and politically conservative perspective, we wish to provide a forum for all people
interested in bringing such a perspective more fully to bear on the political, economic, technological
and foreign policy issues that North America and Europe face. We invite people from all areas of
public life – politics, business, academics, the natural sciences, emerging technologies, education and
journalism, for example – to participate. We will foster an environment of mutual support among
our participants in which all can learn and benefit from each other. Also, we will function as a
platform that we and our participants can use to bring our perspectives into the broader public
debate.
Inclusive Approach: We seek to collaborate with all people, Christians and non-Christians, who
recognize the importance of the basic principles and virtues that underpin Western society.
A Forum for Debate: We seek a core group of participants made up of orthodox and thus, in the
broadest sense of the word, conservative Christians. That said, we leave room for political
disagreement among our participants and, as a forum for debate among Christians and conservatives
as well as for exchange with the general public, we look forward to robust debate and discussion on a
broad range of issues. We believe that such debate and discussion – including outreach to people of
other faiths and the non-religious, as well as to the general public -- is vital to the achievement of the
type of transatlantic partnership we seek -- one more firmly grounded in the pursuit of the free and
virtuous society and a transatlantic public square that is open to the voices and influence of
traditional Christians, conservatives and others of like mind.

4 Feitelijke werkzaamheden

De feitelijke werkzaamheden vloeien voort uit de twee hoofddoelstellingen van de stichting. Kort
omschreven luiden de doelstellingen als volgt:
1 Het ontwikkelen van een transatlantisch netwerk, teneinde traditionele deugden te bevorderen;
2 Het overheidsbeleid te beïnvloeden vanuit een christelijk en conservatief perspectief.
A. Korte uitwerking van waaruit onze feitelijke werkzaamheden voortvloeien
In de eerste plaats willen we in en tussen Europa en Amerika netwerken van christelijke en
gelijkgezinde mensen ontwikkelen. Met hen willen we traditionele deugden en verworvenheden
vanuit het Joods-christelijk gedachtegoed in kaart brengen, bestuderen en vertalen naar deze tijd en
manieren zoeken hoe deze (persoonlijk en) ten algemenen nutte aan te wenden. Hierbij willen we
gezamenlijk naar manieren zoeken om de grootste verworvenheden van onze politieke systemen, die
voortvloeien vanuit dit gedachtegoed, namelijk beperkte overheid, vrije markt en individuele
vrijheid, in het bijzonder vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs, met het gezin als
hoeksteen van de samenleving, te bevorderen en overheidsbeleid en de publieke opinie in deze
geest te positief te beïnvloeden. Dat willen we doen in transatlantisch verband. Genoemde
verworvenheden vormen de historische en principiële basis voor het bondgenoot- en partnerschap
tussen de Verenigde Staten en Canada en de vrije landen in Europa, en vanaf het midden van vorige
eeuw de geopolitieke basis voor grotere veiligheid en de wereldwijde verspreiding van deze
verworvenheden. Deze verworvenheden liggen ten grondslag aan het transatlantisch partnerschap
en daarmee aan onze vrijheid en veiligheid. Voor een groot deel vloeien deze voort vanuit het
christelijke gedachtegoed waarop de westerse beschaving is gebouwd. Ze liggen onder vuur met een
publiek domein wat in toenemende mate wordt gekarakteriseerd door onverschilligheid en zelfs
vijandschap tegen het christelijk geloof. Christenen en gelijkgezinden moeten een plaats in het
publieke debat en beleidsformulering terugvorderen. Niet om hun geloof aan anderen op te leggen,
maar om genoemde kostbare verworvenheden te beschermen en werkelijke vrijheid en
gelijkwaardigheid te bevorderen. Belangrijk hierbij is dat we een inclusieve benadering nastreven.
We willen samenwerken met alle mensen, zowel christenen als niet-christenen, die zich herkennen in
deze basische principes en deugden die de Westerse samenlevingen schragen. Met deze (groepen
van) mensen willen we een forum vormen, dat bovenstaande zaken niet alleen zelf bestudeert en
vertaalt naar vandaag de dag, maar deze zaken ook terugbrengt in het publieke debat en
beleidsformulering, om zo het algemeen nut van de transatlantische gemeenschap in zijn geheel te
dienen en de democratische rechtsorde te bevorderen.
B. Doelgroepen
De door ons van belang zijnde en op te bouwen type netwerken en te beïnvloeden groepen bevinden
zich onder meer bij de volgende doelgroepen:
a. Achterban: Mensen die de doelen van de stichting onderschrijven en/of respecteren en daarvoor
mogelijk willen doneren;
b. Initiators en uitvoerders van beleid: Ministers, nationale officials, diplomaten uit Europese en
Amerikaanse landen, internationale organisaties (EU, NAVO, VN, WTO, etc.) en hun officials;
c. Initiators en controleurs van beleid: politici, vertegenwoordigers van politieke partijen
(wetenschappelijke bureaus, partijstichtingen, parlementariërs en hun assistenten, bestuursleden);
d. Beïnvloeders van en bron- en zingevers voor beleid: ngo-vertegenwoordigers, denk tanks, business
associations, legal associations, kerken;

e. Volgers en commentators van beleid: journalisten/pers, wetenschappers, schrijvers, intellectuelen,
professors, studenten/scholieren/werkenden en achterban.
C. Feitelijke werkzaamheden
De feitelijke werkzaamheden vloeien dus voort uit de manier en middelen waarmee de stichting haar
doel tracht te verwezenlijken. De stichting wil christenen en conservatieven/gelijkgezinden bij elkaar
brengen en fungeren als een transatlantische samenbinder en initiator voor het analyseren van
overheidsbeleid en sociale trends, en ook het bevorderen en verzorgen van zowel reflectie als actie
onder een brede verscheidenheid van verwante betrokkenen bij het publieke debat.
Het algemeen nut dat wij beogen ligt op het terrein van de bevordering van de democratische
rechtsorde. Dat is een heel ander terrein van algemeen nut als bijvoorbeeld
ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en onderwijs. Op deze terreinen kunnen de besteedde
gelden vaak met concreter resultaat worden aangewend en gemeten. Bijvoorbeeld: voor 5 euro kan
een kind naar school, een tandartsbehandeling ondergaan of een voedselpakket krijgen.
Onze werkruimte bevindt zich in het publieke domein en debat. Belangrijke spelers daarbij hebben
we gedefinieerd in onze doelgroepen. Deze mensen houden zich bezig met de democratische
rechtsorde en die moeten we bereiken om onze doelen ten uitvoer gelegd te krijgen. Dat vereist een
geheel eigen aanpak met een daarop toegepaste toolkit met toepasbaar en effectief gereedschap.
Onderzoek, educatie, uitwisseling en communicatie zijn daarvoor key. Een aantal van die door ons te
gebruiken gereedschappen zijn:
-

Opbouw van netwerken in en tussen Europa en Amerika

-

Vormen en onderhouden van achterban inclusief fondsenwerving

-

Website bijhouden met voor de doelstelling actuele berichtgeving + blog

-

Digitale video conferenties organiseren

-

Nieuwsbrief per kwartaal

-

Opzet werkgroepen van experts voor thema’s direct gelieerd aan de doelstelling

-

Uitwisselingsbezoeken organiseren voor prominente en veelbelovende personen uit Europa
en Amerika op gebied van politiek, business, wetenschap, journalistiek en studenten

-

Opinie artikelen in kranten

-

Bijdragen aan debatten via krant, radio- en televisie

-

Uitgroeien tot volwaardige denktank

-

Uitwisseling studenten/scholieren/werkenden in Summerschools (+evt Authum, Winter,
Spring) met op de doelstellingen van de stichting afgepast curriculum

-

Het onderzoeken van de opzet van branches van de TCC in andere landen en regio’s van
Europa en Amerika

-

(Internationale) conferenties (op uitnodiging en wanneer relevant voor onze doelen)
bijwonen

-

Uitnodigingen tot spreken op relevante bijeenkomsten aanvaarden

-

Internationale conferentie organiseren – hier komt erg veel bij kijken, zoals het kiezen,
benaderen en vastleggen van relevante sprekers, zaal afhuren, catering, regelen van vervoer
en verblijf sprekers, flyers, ontwikkelen promotion material, invitations, etc, etc, etc.

-

Beleggen van gerichte studie-, informatie-, educatie- en communicatie bijeenkomsten op
locatie voor de achterban en andere doelgroepen

-

Lobby / beleidsbeïnvloeding overheden en internationale organisaties

C. Uitwerking strategie richting Doelgroepen
Bij het benaderen en ontmoeten van de doelgroepen alsmede in de onderhouding van onze
netwerken gebruiken we de middelen uit onze ‘toolkit’. De netwerken die we opbouwen bevinden
zich onder de doelgroepen als genoemd en geven we onder meer vorm als onderstaand:
Ad. a. We benaderen mensen, verenigingen, kerken, organisaties, zakenlieden, wetenschappers, etc.
in Amerika en Europa die de doelen van de stichting onderschrijven en/of respecteren. We proberen
hen te verwakkeren en te mobiliseren om de genoemde verworvenheden te bestuderen en te
vertalen naar de werkelijkheid van de dag van vandaag en te verspreiden in hun eigen omgeving
door bijvoorbeeld plaatselijke politici te benaderen en fondsen te werven voor doelen van de
stichting. Dat kan een ieder in zijn eigen omgeving doen, en de stichting kan dit geluid verder
brengen richting de benoemde doelgroepen.
Ad. b. We benaderen en gaan in gesprek met ministers op publieke- en partij bijeenkomsten en
conferenties en hebben meetings met officials van nationale departementen en gouverneurs van
Staten, EU en VS en van internationale organisaties;
Ad. c. We maken afspraken met politici en andere vertegenwoordigers van politieke partijen en
bouwen met hen een netwerk op in Amerika en Europa;
Ad. d. We bouwen netwerken op met beïnvloeders en bron- en zingevers van beleid, die relevant zijn
voor de verwezenlijking van onze doelen in Amerika en Europa;
Ad. e. We bouwen netwerken op met volgers en commentators van beleid in Europa en Amerika.
D. Verdere uitwerking strategie – Planning Table
In de bijgevoegde ‘TCC (Multi) Annual Planning Table 2014 (and 2015, 2016) wordt een nog nader
gepreciseerde uitwerking van de doelstellingen verschaft:
Activiteiten
HOE – De strategie van de TCC bij het werken aan de overkoepelende doelstelling laat zich vatten in
drie woorden: Verbinden, Doordenken, Handelen.
1. Verbinden (Connect):
We willen een netwerk van christenen uit Europese landen en de V.S. en Canada met elkaar
verbinden om elkaar wederzijds te versterken. (Zie uitwerking in de planning table). De doelgroep is
omschreven in het hierboven genoemde kopje ‘a’.
2. Doordenken (Reflect):
Transatlantisch samengestelde teams van specialisten onderzoeken verschillende beleidsterreinen.
Zij komen met concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid vanuit een christelijk perspectief. In de
verdere uitwerking in de planning table wordt duidelijk dat we daarnaast ook nog verdere

activiteiten plannen rondom het verbinden van gelijkgezinden en doordenken van de doelstellingen
van de TCC en de verwezenlijking daarvan. In samenwerking met strategische partners gaan we
dieper in op de achtergronden van onze doelstellingen in concrete onderzoeksprojecten zoals het
beoogde Templeton Project. Verder willen we een conferentie organiseren in Washington D.C. met
als werktitel: Christian Tenets and transatlantic Foreign Policy. Ook zal TCC zelf met publicaties
komen, waaronder een praktisch vervolg van de conferentie van december 2013 in Brussel, waarin
opgenomen aanbevelingen voor goed overheidsbeleid.
3. Handelen (Act):
De beste toepassingen in de verschillende landen worden ingezet in het publieke debat in andere
landen en bij internationale organisaties door lobby en verdere beleidsbeïnvloeding. Zowel in de
planning table als in de hierboven genoemde kopjes ‘b’ tot en met ‘e’ zijn de doelgroepen nader
omschreven.
4. Opbouw van strategische netwerken
We bouwen strategische en verbindende netwerken op met doelgroepen en organisaties in Europa
en Noord-Amerika. (Zie planning table).
5. Opbouw lokale capaciteit
Zowel in Europa als in Amerika zetten we een kantoor op. Ook installeren we een Raad van Advies.
(Zie nadere uitwerking in de planning table).

5 Wijze waarop de Stichting fondsen wil werven
Voor het werven van fondsen werken we met donatiekaarten. Deze delen we uit op bijeenkomsten
van de stichting en op andere bijeenkomsten van organisaties waar we daartoe in staat worden
gesteld. Ook versturen we deze kaarten per post aan mogelijk geïnteresseerden. We denken ook aan
het opzetten van een systeem om giften in te zamelen, mogelijk via de digitale nieuwsbrief. Collecten
zouden gehouden kunnen worden bij kleinere bijeenkomsten. De mogelijkheid voor verdere
schenkingen, erfstellingen en legaten bestaat ook en kan gestort worden op het rekeningnummer
van de Stichting. Ook denk tanks, andere ngo’s, bedrijven en charitatieve instellingen zullen
benaderd worden om een bijdrage te storten op de rekening van de TCC. De bestuursleden werven
fondsen van grote private donoren door hen aan te schrijven en hen te bezoeken. Ook wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een business network.

6 Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen zal beheren
We hebben een bankrekening geopend in Nederland bij de Rabobank in Bodegraven. Het bestuur
bestaat uit drie leden, waarvan de heer H.J. van Schothorst voorzitter. De heer T. Huizinga is
medeoprichter. Penningmeester is de heer J. Luiten, secretaris is de heer J. Schippers.
De stichting beheert de fondsen en middelen op een bankrekening. Een bevoegde en in stichtingen
gespecialiseerde accountant zal de jaarrekening jaarlijks opmaken.

7 Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen zal besteden

De wijze waarop de Stichting de middelen zal besteden moet ten dienste staan van de in statuten
staande doelstellingen. De doelstelling is ten eerste transatlantische netwerken op te richten en ten
tweede het overheidsbeleid te bestuderen en te beïnvloeden vanuit een christelijk perspectief. Om
de eerste doelstelling te bereiken zal men deze groepen bijeen moeten brengen en voor de tweede is
het nodig om middelen aan te schaffen om de reflectie en actie bij het publieke debat vorm te geven.
Om de eerste doelstelling vorm te geven willen wij werkgroepen van kenners van en betrokkenen bij
overheidsbeleid over de grenzen met elkaar verbinden in werkgroepen. Vervolgens willen we onder
meer conferenties en andere bijeenkomsten en activiteiten organiseren aan beide zijden van de
oceaan, beide geheel gratis toegankelijk voor een breed publiek. Nadrukkelijk niet alleen christenen
en conservatieven, maar mensen van allerhande snit. Het gaat er juist om, om het publieke debat
met elkaar aan te gaan als vertegenwoordigers van diverse denk- en religierichtingen, in plaats van
voor het veilige, toch wel applaudisserende, thuispubliek te spreken. Deze conferenties en verdere
publieke discussiebijeenkomsten en activiteiten maken onderdeel uit van ons commerciële plan om
contact te onderhouden met de achterban en doelgroepen en daardoor ook een manier van
fondswerving.
Om de tweede doelstelling van reflectie en actie op het publieke debat teneinde het overheidsbeleid
te bestuderen en te beïnvloeden, moet er ook veel gebeuren. We vormen een naast het bestuur een
raad van advies, we ontwikkelen een website, we organiseren per kwartaal een digitale
videoconferentie, een kwartaal nieuwsbrief, die zich in de tijd ontwikkelt in een weekjournaal, een
blog, we zetten per thema werkgroepen op van experts, we organiseren uitwisselingsbezoeken voor
veelbelovende jonge mensen uit Europa en Amerika op het gebied van politiek, zaken, wetenschap
en journalistiek. Verder schrijven we opinieartikelen in de kranten, doen mee aan krant- radio- en tvdebatten.
Voor al deze zaken zullen we ook op termijn een kantoor moeten inrichten. En als de stichting, zoals
wij al door zovelen zijn aangemoedigd deze gedachte tot werkelijkheid te brengen, inderdaad in een
behoefte voorziet, dan sluiten we niet uit dat deze stichting de potentie heeft om uit te groeien tot
een volwaardige denktank.

8 Activiteitenkalender











Voortdurend voorbereidende meetings met potentiele sprekers voor de conferenties en donors
door bestuursleden.
Bestuursvergaderingen (ook per Skype) per kwartaal.
Mechanismen opzetten ter vorming en onderhouding van relaties met de achterban.
Voorbereiding van de conferentie in de Verenigde Staten (mei 2017).
Onderzoek en vormgeving van de verdere activiteiten.
Opzetten en onderhouden van communicatie kanalen, als website, etc.
Opzetten kantoor
De boodschap zelf, zoals verwoord in de statuten, tot meerdere verbreiding brengen en
daadwerkelijk het debat aangaan met velen van allerhande achtergrond, voor een zo breed
mogelijk publiek, en ja, voor het algemeen nut!
Et cetera
Zie verder de bijgevoegde TCC planning table 2017

Direct na de inaugurele conferentie van 2013 heeft het bestuur overlegd om te komen tot een
verdere uitwerking van doelstellingen en een strategie in de TCC jaarplan en planning table 2014.

Al deze activiteiten zijn er op gericht om de doelstellingen van de TCC te verwezenlijken en om het
klimaat van de publieke opinie en het overheidsbeleid in Europa om te buigen vanuit en in de
richting van een christelijk perspectief.

9 Nadere bijzonderheden:
In Amerika hebben wij op 14 maart 2013 ook een afdeling van de Transatlantic Christian Council in
Michigan geïncorporeerd (EIN nr.: 46-2345157), en zijn we de aanvraagprocedure van de Amerikaanse
evenknie van de ANBI: de zogenaamde 501 (c) (3) status gestart. Dat resulteerde op 11 januari 2014 in
de toekenning van die status. Daar is de heer Huizinga voorzitter en de heer Van Schothorst
secretaris/penningmeester.
Als de inkomsten in Amerika hoger zijn dan in Nederland/Europa zal de Amerikaanse afdeling bijdragen
aan de begrootte uitgaven. Als de werkzaamheden daartoe aanleiding geven en als de inkomsten en
de donors het mogelijk maken zal dhr. Van Schothorst het bestuur verlaten en een vergoeding voor
zijn werkzaamheden ontvangen, begroot op $ 50,000 (€ 37.000) per jaar.

10 Bestuur en adresgegevens Stichting
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directeur TCC
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Secretaris: Drs. Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut SGP, voormalig
beleidsmedewerker Europees Parlement
Penningmeester: Drs. Johannes Luiten, docent algemene bedrijfseconomie, management en
organisatie, Driestarcollege
Adres: Krooslaan 11, 2411 ZP, Bodegraven
Fiscaal Nummer: 8524.33.979
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Telefoon: 06 558 38 607
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