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

815029366
Stichting
Stichting "Cornelis Cornelisz-fonds"
Beverwijk
Gooiland 10 A, 1948RC Beverwijk
Postbus 193, 1940AD Beverwijk
0251248518
0251240631
j.admiraal@rvdwal.nl
03-11-2005
29-10-2005
SBI-code: 889994 - Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en
fondsen op het gebied van welzijnswerk
Het ondersteunen van projecten op het gebied van de gezondheidszorg, natuur,
milieu, ontwikkelingshulp en welijn
.....................................................................................................................................

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

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

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Admiraal - Adema, Karin
20-07-1966, Sneek
01-11-2007
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Fleer, Richard
04-07-1964, Zaandam
01-11-2007
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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

van Gelder, Bernard Gerardus
01-04-1946, Haarlem
01-11-2007
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
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Woerden, 03-06-2013. Uittreksel is vervaardigd om 10.47 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 03-06-2013, om 10:47:14 door M.M. van Eijl
(2013 06)
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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