Overzicht Stichting Reformatie.nu
Houd deze informatie geheim! Bevat wachtwoorden e.d. van onze accounts. Graag
deze info aanvullen met relevante dingen m.b.t. de stichting.

Algemeen
KvK nummer: 65275640
RSIN nummer: 856047685
IBAN: NL76 INGB 0007 2395 08
BIC: INGBNL2A
Telefoonnummer: 0591-649362

Bestuur
Voorzitter
Dh. B. Veenhuis (Bartinus)
Geboren op:
Wonende te:

04-07-1964
Assen

Secretaris
Mevr. S. Titawanno (Silvia)
Geboren op:
Wonende te:

5-10-1968
Oosterwolde

Penningmeester
Dhr. H. Dam (Johannes)
Geboren op:
Wonende te:

18-6-1954
Schoonoord

ANBI
Een vereiste voor ANBI is een samenvatting van deze gegevens op de website. Het
brondocument voor deze samenvatting is hier te vinden:
https://docs.google.com/document/d/1FoFkcmrygPKkZQfuW3q-VA0fwePxcKaHxiou7C8fS2
o/edit?usp=sharing

Web domeinen
Domein: www.delaatstereformatie.nl
●
●

●

Domein is eigendom van Stichting Reformatie.nu.
Domein is ondergebracht bij TransIP.
○ Login via www.transip.nl
○ Username: delaatstereformatie
○ Password:
FTP toegang:
○ Host: admin.thelastreformation.com
○ User: robbertdam
○ Password:

Websites / hosting
De website www.delaatstereformatie.nl is ondergebracht op een VPS bij TransIP. Op deze
VPS draaien ook enkele andere websites, zoals thelastreformation.com en
thelastreformationmovie.com. Kosten hiervoor worden gedragen door TLR Denemarken.
Als je een WordPress account wilt hebben op delaatstereformatie.nl, kun je deze aanvragen
bij Robbert Dam (robbertdam@gmail.com).

Toegang tot de serverinstellingen
●
●
●

DirectAdmin: http://admin.thelastreformation.com:2222/
Username: robbertdam
Password: onbekend - aanvragen via TLR Denemarken

Betalingen via iDeal
●

We hebben een account bij Mollie.nl. Via deze partij kunnen we iDeal betalingen op
onze website mogelijk maken.
○ Login via http://mollie.nl
○ Username: info@delaatstereformatie.nl
○ Password:
○ Kosten per transactie: EUR 0,45.

Betalingen via PayPal
●

We hebben een zakelijke rekening bij PayPal.com
○ Login via http://paypal.com
○ Login: info@delaatstereformatie.nl
○ Password:

Betalingen via Stripe
●

We hebben een (nog ongebruikt) account bij Stripe
○ robbert@delaatstereformatie.nl

Betalingen via kaartlezer
●
●
●

iZettle:
robbert@thelastreformation.com
Password: see list

Donaties via de website
Voor donaties via de website maken we gebruik van:
●

Gravity Forms. The Last Reformation heeft een licentie voor een onbeperkt aantal
websites.
○ Username: robbertdam

●

○ Password: xDv%58y*CJWu
○ License-key: 0c9fe3871e4c158171320c56437b712f
Pronamic iDeal - aanvulling op gravity forms:
○ Website:
○ Username: reformatie.nu
○ Password: *cbPZTH$7ey#)qQZ
○ License: 30f7655c3729da2a48c62aefeb7c76dd

Mijn PostNL
●
●

robbertdam@gmail.com
<see list>

E-mail
Mailbox:
● info@delaatstereformatie.nl
● Inloggen bij Gmail met delaatstereformatie@gmail.com
● Wachtwoord:
E-mail forwarding service
● Vanwege (IPv6) problemen op onze VPS, laten we het doorsturen van e-mails niet
langer op onze VPS gebeuren, maar via een externe service, namelijk MailGun
● Website: https://mailgun.com
● Username: robbertdam@gmail.com
● Password:

Netwerk
E-mail nieuwsbrief wordt verzonden via MailChimp:
●
●

Username: delaatstereformatie (robbert@delaatstereformatie.nl)
Password:

Een overzicht van contactpersonen + contactpersonen is hier te vinden:
http://delaatstereformatie.nl/wiki

Uitnodigingen voor kickstarts kunnen worden gedaan via EventBrite:
● EventBrite.nl
● events@delaatstereformatie.nl
●
Events email adres:
● delaatstereformatieevents@gmail.com
●
Trainingscentrum Voorthuizen
World map The Last Reformation:
● Email: voorthuizen@delaatstereformatie.nl
●

Trainingscentrum Voorthuizen
E-mail adres: voorthuizen@delaatstereformatie.nl
Google Account (voor toegang tot voorthuizen@delaatstereformatie.nl):
● trainingcentrumvoorthuizen@gmail.com
● <see password list>

Media
Audio
●
●
●
●

Account audiojungle.com
robbert@delaatstereformatie.nl
Gebruikersnaam: delaatstereformatie

Telefoonnummer +31850653719
●

Beheer via https://mijn.verbonden.nl

○
○

robbert@delaatstereformatie.nl

Adobe Creative Cloud
●

robbert@delaatstereformatie.nl

Reformatie.nu
Mysql:
● Database: robbertdam_refnu
● Username: robbertdam_refnu
● Password:
Wordpress:
● robbert

Password list access
●
●

rjj5Fkuyqmv%nbfdjGjdek30f
kjkhy$%ddfGenade5fKdm333!lld6ld

