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Aan het bestuur van
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Krooslaan 11
2411 ZP Bodegraven

Doorn, 24 juli 2014
Behandeld door: J.A. Vermeer AA

Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 28 januari 2013 tot en met 31 december
2013, 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
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Transatlantic Christian Council te
Bodegraven bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over de periode 28 januari 2013 tot en met 31 december 2013 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat
wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

KvK nr. 09068872. Op al onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd
zijn onder nummer 40481496 bij de
Kamer van Koophandel te Utrecht.
Op verzoek worden deze kosteloos
toegezonden.
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Algemeen
Doelomschrijving
Omtrent het doel van de stichting 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 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.

Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 28 januari 2013, verleden voor notaris mr. Willem van Leussen, werd de stichting
per genoemde datum opgericht.

Statutaire gegevens
Stichting Transatlantic Christian Council is statutair gevestigd te Bodegraven en bij de Kamer van
Koophandel (KvK) geregistreerd onder nummer: 57090181 (RSIN: 8524 33 979).

Bestuur en directie
Voorzitter: H.J. van Schothorst (Nederland)
Secretaris/Penningmeester: T.M. Huizinga (Verenigde Staten)
Lid: M. Lexmann (Slowakije)
Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.
Hoogachtend,
Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Bestuursverslag

Introductie
De TCC is de verwerkelijking van een idee zoals ontwikkeld door Henk Jan van Schothorst en Todd
Huizinga. Henk Jan en Todd startten in 2012 serieuze discussies over dit idee. Zij waren het met elkaar
eens over de noodzaak van het samenbrengen van christenen in het publieke leven aan beide zijden
van de Atlantische Oceaan om zodoende de steeds verdergaande secularisatie van het publieke domein
tegen te gaan in Amerika en Europa. Dat is belangrijk, omdat die secularisatie resulteert in een
verzwakking van de trans-Atlantische verbondenheid aan grondslag leggende Westerse waarden en
instituties die geworteld zijn in en voortkomen uit een christelijk wereldbeeld -- slanke overheid, vrije
markt en individuele vrijheid, onder meer.
Toen hun gesprekken begonnen in de eerste helft van 2012, was Henk Jan’s perspectief dat van een
voormalig medewerker van een lid van het Europees Parlement en een politiek adviseur van christelijke
en andere politieke netwerken, bewegingen en partijen in Oost-Europa en Afrika. Todd’s perspectief was
dat van een twintig jaar dienend diplomaat van de V.S., met een concentratie in Europese zaken en
landen, met in 2012 zijn laatste aanstelling als politiek raadgever op de V.S. Missie bij de Europese Unie
in Brussel. Toen Todd de Buitenlandse Dienst verliet op 30 november maakten ze werk van de
gesprekken om de TCC op te richten.
Oprichting en Belastingvrije Status
Eind januari was een Missie Verklaring, een Manifest, Schragende Grondslagen en een Benadering
geformuleerd (zie www.tccouncil.org) en de TCC opgericht in Nederland als een stichting en in maart als
een non-profit organisatie in Michigan. De reden voor de afzonderlijke oprichting waren de regels voor
de belastingvrije status. Die vereisen dat je als organisatie gevestigd moet zijn in het land waar je dat
aanvraagt. Zowel in Nederland als in Michigan is een aanvraag voor de belastingvrije status uitgegaan,
respectievelijk voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en de zogenaamde 501(c) (3)
charitatieve status. Het neemt veel tijd in beslag om zo’n status te krijgen. In Amerika heeft TCC deze
status in januari 2014 gekregen. De Nederlandse Belastingdienst heeft TCC uiteindelijk de ANBI-status
geweigerd op 25 september. Op 6 december, op advies van diverse experts, is TCC in Beroep gegaan
bij de Rechtbank tegen deze beslissing. Het punt waarover discussie is kan als volgt worden
samengevat. TCC stelt dat zowel zijn doelen als feitelijke werkzaamheden ook volgens de regels het
algemeen nut beogen, de Belastingdienst vindt van niet. Vanwege dit hele dispuut was het moeilijk om
fondsen te werven in 2013. Deze situatie en dit juridisch debat is voorzien om nog een flinke tijd in 2014
in beslag te nemen.
Institutioneel
De TCC heeft een website ontwikkeld en een logo. Voor wat de staf betreft leidt Todd het kantoor in
Amerika en Henk Jan het kantoor in Europa. Zij doen dat zonder daarvoor salaris te ontvangen. Het
bestuur, wat in de opstartfase dus uit Todd en Henk Jan bestond, is in oktober uitgebreid met een derde
lid, Miriam Lexmann, een voormalig Slowaaks diplomaat en huidig hoofd van het Brusselse kantoor van
de International Republican Institute. TCC heeft fondsen geworven voor de inaugurele conferentie op 4
december in Brussel en voor de opstart kosten van de organisatie. De meeste donaties werden gedaan
in de VS. De bronnen van fondsen varieerden van privépersonen, instituten en foundations. In
Nederland werd tienduizend euro gedoneerd aan TCC met vrije keus aan besteding, inclusief aan
dekking opstartkosten. Aan het eind van het jaar werd nagedacht over de mogelijke opzet van een Raad
van Advies en over de opzet van een (meer)jarenplan voor TCC activiteiten na 2013.
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Activiteiten
Gedurende 2013 hebben Todd en Henk Jan gesproken met veel christelijke sleutelfiguren in het publieke
leven en banden gelegd met veel christelijke en conservatieve organisaties die geïnteresseerd zijn in
TCC’s idee of dat willen steunen. Naast het opbouwen van deze relaties was de belangrijkste activiteit in
2013 de organisatie van de inaugurele conferentie van de TCC op 4 december. De titel was:
‘Sustainable Freedom’ (= Duurzame Vrijheid), zie www.tccouncil.org voor meer informatie. Rond de 200
mensen van relevante organisaties en niveau vanuit onze doelgroepen vanuit rond de 20 landen,
inclusief zo’n 30 vanuit Noord-Amerika, kwamen naar de conferentie. Met 20 eminente sprekers en
onderhoudende debatten in een vruchtbare netwerkomgeving overtrof de conferentie de verwachtingen.
De conferentie was mede gesponsord door het Acton Institute, de Konrad Adenauer Stiftung en de
Chuck Colson Center. Aan het eind van 2013 was TCC binnen een jaar opgegroeid tot een bekende en
gerespecteerde organisatie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, en vervult klaarblijkelijk een
niche waar behoefte aan was.
Vooruitblik naar 2014
In 2014 wil TCC zijn activiteiten uitbreiden om rond het publieke leven mensen te verbinden, beleid te
doordenken en te handelen waar nodig en mogelijk. Het beleidsplan van TCC zal opnieuw onder ogen
worden genomen en voorzien worden van een update. Daarin zullen geleerde lessen, opgedane
ervaringen en nieuwe inzichten en mogelijkheden een plaats krijgen. In een planning frame zal het
overkoepelend doel van de TCC genoemd worden: Het veranderen van het klimaat van publieke opinie
en overheidsbeleid vanuit en in de richting van een christelijk perspectief.
Op de vraag hoe TCC dat wil doen zijn vijf subdoelen geformuleerd. TCC wil een netwerk van christenen
uit Europese landen en de V.S. en Canada met elkaar verbinden om elkaar wederzijds te versterken.
Vervolgens onderzoeken en doordenken transatlantisch samengestelde teams verschillende
beleidsterreinen en komen met concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid vanuit een christelijk
perspectief. Tenslotte handelt TCC door de beste toepassingen in de verschillende landen in te zetten in
het publieke debat in andere landen. Verder bouwt TCC strategische en verbindende netwerken op met
doelgroepen en organisaties in Europa en Noord-Amerika, en wordt daar ook voor TCC lokale capaciteit
opgebouwd, mogelijk door opening van een kantoor en instelling van een Raad van Advies.
In een (meer)jarig beleidsplan- en planning tafel 2014 (en 2015, 2016) wordt per subdoelstelling
inzichtelijk gemaakt welke output en activiteiten er zijn gepland, met per lijn een budget daarbij. Echter,
vooral vanwege het aanhoudende dispuut met de Belastingdienst, waardoor er kosten zullen zijn voor
juridische bijstand en fondsenwerving moeilijk zal zijn, zal het plan voor 2014 slechts deels ten uitvoer
kunnen worden gelegd. De conferentie in Washington D.C. in september gaat door, net als diverse
andere activiteiten, maar het zal op een wat lager pitje moeten.

Bodegraven, 24 juli 2014

H.J. van Schothorst
Voorzitter
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Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)

31 december 2013
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

510

Totaal

510

31 december 2013
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Algemene reserve

-21.730

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden

2.383
19.857
22.240

Totaal

510

6

Stichting Transatlantic Christian Council
te Bodegraven

Staat van baten en lasten over de periode 28-01-2013 tot en met 31-12-2013
28-01-2013 / 31-12-2013
€
€
Baten
Lasten
Projectlasten
Overige bedrijfskosten

10.000
23.576
8.154

Som der bedrijfslasten

31.730

Netto resultaat

-21.730
28-01-2013 /
31-12-2013
€

Resultaatbestemming
Algemene reserve

-21.730
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Kasstroomoverzicht over de periode 28-01-2013 tot en met 31-12-2013
28-01-2013 / 31-12-2013
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal
Kortlopende schulden (exclusief banken)

-21.730
22.240
22.240

Mutatie geldmiddelen

510

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

510

Stand per eind boekjaar

510
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de grondslagen zoals opgenomen in Richtlijn 640 Organisatieszonder-winststreven. De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

Grondslagen voor het 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, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa
31-12-2013
€
Liquide middelen
Rabobank

510

Passiva
2013
€
Algemene reserve
Stand per 28 januari
Uit resultaatverdeling

-21.730

Stand per 31 december

-21.730

Kortlopende schulden
31-12-2013
€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

2.383

Overige schulden
Rekening-courant Transatlantic Christian Council America
Accountantskosten

19.553
304
19.857
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Toelichting op de staat van baten en lasten
28-01-2013 /
31-12-2013
€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

10.000

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften

10.000

Projectlasten
Kosten conferentie in het kader van de doelstelling

23.576

Bezoldiging bestuurders
De leden van het bestuur voeren hun functie onbezoldigd uit.
Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

624
7.530
8.154

Kantoorkosten
Kosten website
Porti

600
24
624

Algemene kosten
Advieskosten
Notariskosten
Accountantskosten
Bankkosten

6.881
305
302
42
7.530

Bodegraven, 24 juli 2014
Stichting Transatlantic Christian Council

H.J. van Schothorst
Voorzitter

T.M. Huizinga
Secretaris/Penningmeester

M. Lexmann
Lid
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