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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

812217950
Stichting
Stichting "op eigen benen" Zambia
Heemstede
Van Tetsstraat 2, 2181DA Hillegom
0252531803
johnvink@snelnet.nl
06-05-2003
05-05-2003
SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties n.e.g.
Het projectmatig ondersteunen en opleiden van gehandicapten in Zambia
.....................................................................................................................................

..........................................................
Bestuurders

.....................................................................................................................................

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Uitendaal, Henricus Maria
28-12-1934, Hillegom
05-05-2003
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

de Groot, Ronaldus Maria
28-07-1958, Hillegom
05-05-2003
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Schotman - Witteman, Adriana Maria Helena Cornelia
24-03-1947, Hillegom
10-05-2003
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
..........................................................

Vink, Johannes Antonius Maria
26-08-1947, Hillegom
08-03-2005
Penningmeester/Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
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Voor uittreksel
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Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 09-09-2013, om 13:57:06 door M.M. van Eijl
(09 2013)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www.kvk.nl/egd
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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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