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Vestiging
Vestigingsnummer
Naam
Bezoekadres
Datum vestiging
Activiteiten

Bestuurders
Naam
Geboortedatum

859159838
Stichting
Stichting Theaterwerkplaats Kazou
Gemeente Renkum
13-09-2018
12-09-2018
SBI-code: 88991 - Ambulante jeugdzorg
SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk
SBI-code: 90011 - Beoefening van podiumkunst
SBI-code: 86929 - Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en
overige gezondheidszorgondersteunende diensten

000041056787
Stichting Theaterwerkplaats Kazou
Ireneweg 16, 6862HL Oosterbeek
31-10-2018 (datum registratie: 31-10-2018)
SBI-code: 88991 - Ambulante jeugdzorg
SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk
SBI-code: 90011 - Beoefening van podiumkunst
SBI-code: 86929 - Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en
overige gezondheidszorgondersteunende diensten
Het bieden van een passende omgeving waar mensen met autisme van alle leeftijden
zich kunnen ontwikkelen in alle facetten van het theatervak, inclusief de (facilitaire)
organisatie benodigd voor de uitvoering van de gekozen activiteiten, en het leveren
van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen met autisme met
behulp van theater en theater gerelateerde activiteiten en een breed publiek laten
kennismaken met professioneel theater gemaakt door mensen met autisme
waardoor integratie, inclusie en participatie worden bevorderd.

Reijnen, Engelbertus Albertus Jacobus Maria
20-07-1953
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Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

12-09-2018 (datum registratie: 13-09-2018)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

de Jong, Eelco Tjebbe
12-01-1968
12-09-2018 (datum registratie: 13-09-2018)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Schinkelshoek, Jamy
04-09-1988
01-01-2020 (datum registratie: 23-01-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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