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823083214
Stichting
Stichting Abba Child Care International
St. Abba Child Care Int.
Zeewolde
Boomkleverlaan 263, 3893JW Zeewolde
0851043412
0624397654
0851043513
www.abbachildcare.org
info@heilbode.nl
20-10-2010
18-10-2010
SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties n.e.g.
Op basis van het bijbelse principe om voor de zwakken in de samenleving te zorgen,
heeft de stichting zich ten doel gesteld om zorg te dragen voor arme- en
weeskinderen, ongeacht ras, religie of levensovertuiging, met alle haar ter
beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld, doch met de prioriteit
voor kinderen in derde wereldlanden. De uitvoering van dit doel wordt gedaan in
samenwerking met lokale partner-organisaties, zijnde niet-gouvermentele
organisaties.
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Bevoegdheid

Dieleman, Jacobus Abraham Leendert
21-10-1954, Hilversum
18-10-2010 (datum registratie: 20-10-2010)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Boon, Berend Geert
03-12-1966, Ten Boer
18-10-2010 (datum registratie: 20-10-2010)
Secretaris penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Doornbos, Ulfert
22-01-1966, Eenrum
18-10-2010 (datum registratie: 20-10-2010)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Dieleman, Daniël Jeremiah
22-09-1984, Leerdam
18-10-2010 (datum registratie: 20-10-2010)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Woerden, 14-05-2012. Uittreksel is vervaardigd om 13.18 uur.
Voor uittreksel
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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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