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Secretariaat  

Erik Kleefkens, van Kluijvelaan 44 3862 XG Nijkerk (Gld), Netherlands, T +3133-2459897, erik.kleefkens@upcmail.nl 

Kamer van Koophandel: 41035820, banknummer NL94ABNA052.46.09.594 

De stichting bezit de ANBI status. 

  

 
 

Stichting Nijkerk-Schenectady, Gegevens van de Stichting 

 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Nijkerk-Schenectady 

RSIN 816660426 
 

Statutaire zetel Nijkerk  

Banknummer NL94ABNA052.46.09.594 

 

Bezoekadres Van Kluijvelaan 44, 3862XG Nijkerk 

Telefoonnummer 0332459897 

 

Datum akte van oprichting 09-04-1990 

Datum akte laatste statutenwijziging 06-02-2012 

Datum laatste statutenwijziging 07-02-2012 

 

Activiteiten SBI-code: 94995 - Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen 

(niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie) 

 

De stichting heeft ten doel: 

a. Het bevorderen en in stand houden van de contacten tussen Nijkerk en de Amerikaanse 

stad Schenectady; 

b. Het bevorderen en in stand houden van de contacten tussen de deelnemers van de 

uitwisselingen tussen Nijkerk en de Amerikaanse stad Schenectady in de vorm van een 

commissie “Vrienden van” binnen de stichting. 

c. Het bevorderen en in stand houden van voorlichting in  algemene zin en op het onderwijs 

gericht in meer specifieke zin ter bevordering van het bewustzijn van de rol die Nijkerk 

gehad heeft bij het ontstaan van de Amerikaanse stad Schenectady en de Amerikaanse 

State New York. 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
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Bestuurders 

Naam Terschegget, Elisabeth Johanna 

Geboortedatum en -plaats 18-07-1961, Nijkerk 

Datum in functie 01-11-2007 

Titel Voorzitter 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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Naam Kleefkens, Erik 

Geboortedatum en -plaats 10-04-1948, Rotterdam 

Datum in functie 06-02-2007 

Titel Secretaris 

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

 

Naam Heimensen, Harmen 

Geboortedatum en -plaats 18-05-1951, Nijkerk 

Datum in functie 11-01-1993 

Titel Penningmeester 

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

 

Naam Doornhof - van Loo, Geertruida Johanna 

Geboortedatum en -plaats 07-05-1954, Ermelo 

Datum in functie 22-01-2001 

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

 

Naam Cozijnse - Sinnema, Hiltje 

Geboortedatum en -plaats 20-12-1947, Weststellingwerf 

Datum in functie 05-11-2012 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


