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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Ook genoemd
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

814626348
Stichting
Stichting ter bevordering van de Christelijke geloofsleer
Immanuel Ministries
Gemeente Dongeradeel
Kobbe 29, 9101ZH Dokkum
0511432522
03-12-2001
14-11-2001
SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties
Bevordering van de Christelijke geloofsleer.
.....................................................................................................................................

..........................................................
Bestuurders

.....................................................................................................................................

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Joustra - van Klaarbergen, Tjitske
08-12-1965, Oostdongeradeel
01-10-2004
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Kooistra, Gerhard Willem
24-09-1982, Kollumerland CA
01-10-2004
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
..........................................................

Bos - Feenstra, Henderika Annemie
10-12-1958, Leeuwarderadeel
27-08-2007
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een elektronisch gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend met een verifieerbare elektronische handtekening.

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel

..........................................................

.....................................................................................................................................

KvK-nummer 01094635
..........................................................

.....................................................................................................................................

Pagina 2 (van 2)
..........................................................

.....................................................................................................................................
Woerden, 22-11-2011. Uittreksel is vervaardigd om 11.52
Voor uittreksel

Elektronisch gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 22-11-2011, om 11:52:14 door M.M. van Eijl
(2011 11)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www.kvk.nl/egd
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M.M. van Eijl, Wnd. Algemeen Directeur
De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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