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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum akte van oprichting
Activiteiten

814810652
Stichting
Stichting Vrienden van de Kerk te Hiaure
Gemeente Dongeradeel
Hantumerwei 18, 9148BE Hiaure
0519220104
bertbarten@hotmail.com
02-07-1999
SBI-code: 9103 - Monumentenzorg
SBI-code: 94994 - Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige
kunstbevordering
Monumentenzorg
.....................................................................................................................................

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

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

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

de Hoop, Jacob
29-03-1965, Westdongeradeel
01-09-2003
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Bosch, Pieter
20-07-1955, Westdongeradeel
20-03-2006
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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

Barten, Albert
26-10-1948, Langedijk
11-03-2009
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
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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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