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Internetadres
E-mailadres
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Activiteiten

819906268
Stichting
Stichting T.E.S.S. Unlimited
gemeente Rijssen-Holten
Fliermatenweg 1, 7451NH Holten
0654356806
+50245507798
www.tessunlimited.nl
tessa@tessunlimited.nl
19-09-2008
18-09-2008
06-12-2018
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Het bijeenbrengen van middelen, zowel financieel en menskracht (vrijwilligers),
voor ondersteuning van geselecteerde goede doelen in ontwikkelingslanden, in het
bijzonder ter ondersteuning van de activiteiten van Tess sin Limites in Guatemala;

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

de Goede, Tessa
09-04-1983
18-09-2008
Directrice
Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Tinselboer, Christina Elisabeth Maria
18-11-1979
20-12-2017 (datum registratie: 09-01-2018)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel

de Goede, Paul
03-06-1956
01-03-2018 (datum registratie: 20-03-2018)
Penningmeester
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
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Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

van de Kamp, Joortje Paulina
06-08-1996
04-11-2019 (datum registratie: 04-02-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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