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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.
Rechtspersoon

RSIN

855849617

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop

Statutaire zetel

gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres

Teylersplein 1,2441LE Nieuwveen

Telefoonnummer
Eerste inschrijving

22-12-2015

handelsregister
Datum akte van oprichting

21-12-2015

Datum akte laatste

29-11-2016

statutenwijziging
Activiteiten

SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Het voorzien in materiële noden van personen verblijvend in de gemeente Nieuwkoop.

Naam

Versteeg, Jan Willem Mijndert

Geboortedatum

26-02-1965

Datum in functie

21 -12-2015 (datum registratie: 22-12-2015)

Titel

Penningmeester

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam

van Dolder-Schonewille, Paula Astrid Margriet

Geboortedatum

15-06-1967

Datum in functie

21 -12-2015 (datum registratie: 22-12-2015)

Titel

Secretaris

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam

Bakker, Moira Janet

Geboortedatum

26-04-1972

Datum in functie

21 -12-2015 (datum registratie: 22-12-2015)

Titel

Voorzitter

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

WAARMERK
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